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mų Kalėdų visiems

gas, neužleidžiant vietos net jas perkelta į Mediolano mie
Tam, Kuris turėjo glaustis, stą, Italijoje, ir ant galo tos
prakarte tarp gyvulėlių ir tai relikvijos pateko į Koloniją.
dėlto, kad buvo savo žemėje ir
Sulietuvino J. ŽVYGAS.
savųjų tarpe, ir kad Jį skais
ti žvaigždė svietui garsina!

Betliejus-Trys Karaliai
Štai Betliejaus tvartuose pas
lopšį Kristaus, kurio paveik
slu buvo Nojus, vienijos susiskirstusi žmonija. Gasperas,
Kairo sūnus, klūpoja greta ir
lygus Melkiorui, sūnui Senio
ir sūnui Jafeto, Baltazarui.
Giminės ir tautos-per savo at
stovus sueina brolybėn, be pa
niekos kits kito ir be pavydo.
V’iena jas sušaukė žvaigždė.
Ta pati dangaus šviesa atve
dė jas į Betliejų ir nulenkė jų
galvas pagerbti Išganytoją!
Visiems lygiai suskambėjo ir
širdis sušildė aidai psalmės 71:
“Karaliai Taršo ir salų atneš
dovanas, karaliai Arabijos ir
Sabos savo atnašas aukos. Ir
pagarbins Jį vist žemės kara-,
liaį, ir visos tautos Jam ta&.

i

Išminčiai gavo atsakymą
sapne, idant negrįžtų pas Ero
dą. Jie kitu keliu sugrįžo į sa
vo šalis.
Takas, kuriuo einama į Bet
liejų, neveda atgal!
Grįžę iš Betliejaus po šven
tai adoracijai Jėzaus, Trys
Karaliai šventu gyvenimu gy
veno savo kraštuose. Jiems
turtais virto brangūs kelionės
atsiminimai, Betliejaus lūšne
lės šviesa ir Šv. Šeimyna!

Gimė laukiamas Mesijus.
Atėjo Išganytojas į šį pašauKalėdų didelė šventė atmena
mums užgimimą per amžius
laukiamojo Išganytojo.
Gimė Jėzus Kristus žydų že
mėje Betlejaus miestelyje.

Tuom laiku žydų žemė bu
vo Rymo ciesorių valdžioje. Ir
tuom laiku Augustas Rymo
ciesorius viešpatavo, veik vi
sas pasaulis buvo po Rymo val
džia.
Per 1917 metų, kas metai
apvaikščiojame visi krikščionysrVą didžią tventę.
Kalėdos! Kalėdos! Ištiesų
didžiausia šventė pasaulyje!
Penki šimtai milijonų krik
ščionių visame pasaulyje, šioje
šventėje pilni linksmybės, ir
gieda šventas giesmes Išgany
tojo užgimimo dienos paminė
jimui.
Todėl, mes, krikščionys-katalikai Kalėdų dieną su tikru
atsidėjimu švęskime ir gerbki
me. Nes tai paminėjimo Kris
taus gimimo diena ir atminki
me, kad toje dienoje gimė Tas,
Kuris visą svietą valdo, Kuris
viską padarė iš nieko.

Pirm poros dienų prieš Ry
tų Išminčius, buvo susirinkę
tan pat Betliejaus tvarteliu ąpVliūk^s piemenys, Vietos* ban
dų sargai.
Jie su Karaliais pirmieji atidavė garbę Viešpačiui.
Piemenys ir karaliai — du
luomu skirtinu ir tolimu šian
diena visuomenėje! Andai jie
buvo giminingi. Senovėje ka
raliai buvo ganytojais, ir ga
nytojai
— karaliais.
šiandie Betlejuj, šiandie Betlejuj
Betliejaus tvartelyje antpriLinksma yr’ naujiena.
gimtinis giminingumas kilo ir
Spąstuose kitam padėtuose suartino karalius su piemeni
pas juos nėra. Jie skaistūs.
Drąsiai su visais kalba apie jis patsai žūva. Jam galą ne mis. Trys Karaliai buvo Ry
tai, kas jiems žinoma, neveng ša jo paties ranka sutaisytos tų išminčiai, žyniai. Piemenys,
dami nič nieko, kas prie ieško klastos, iš kurių sau daug ge ganantieji savo bandas buvo
mo Karaliaus juos veda. Jie ro laukė ir didžiavos, pašiep praščiokėliais.
nepaiso Erodo kalbėdami apie damas išminčių vaikišką tikė Karalius į Betliejų atvedė
gimusį Žydų Karalių. Jie ne jimą.
žvaigždė, nes jie buvo žvaigž Tas Kristus, Mokytojas do
sibijo pajuokos, kad taip toli
Nustebimas spaudė Tris Ka džių tyrinėtojais, piemenims ros ir kitų ypatybių, savo mo
keliavo vien žvaigždei intikė- ralius, kad žydai. savo žemė tą patį parodė Aniolas, nes bu kslu padėjo tvirtą pagrindf
ję. Jie nieko neslepia. Bal je nežinojo To, Kurio jiejie iš vo nežeminto^ praščiokėlių šir (pamatą), ant kurio išaugo di
siai kalba ką mano, tiesiai į tolimų Rytų atkeliavo ieškoti. dies.
delis, stiprus tikėjimas, augšta
akis net tokiam nuožmiam E- Skaudi tiesa, kad negalima
Piemenys gavo apreiškimą kultūra ir civilizacija, ko nie
rodui, kuris buvo susitepęs būti pranašu savo tėvynėje, jų supratimui tinkamu būdu. kas nesugriaus per amžių am
krauju savo nugalabintos pa spaudė širdį karaliams.
“Aniolas atsistojo šalyj jų ir žius.
•
čios Moriamos ir trijų savo
Sunkiai juos slėgė ir- ta vie tarė: tas jums ženklas — at
vaikų vien tik intartų neišti ta, kurioje, inėję, atrado Vai rasite Kūdikį vystyklais su
kimybėje tėvui!
kelį su Marija! Parpuolė ir vystytą ir paguldytą prakar
pagarbino Jį, o buvo karaliais te.”
iš Arabijos kraštų! Gi Tas, ...Ir atsirado su aniolu dau
Kurį garbino Karaliai, parpuo gybė dangiškos kariuomenės,
lę, dar pirm gimsiant pašalin sakančios:
tas iš miesto. Jo užgimimui “Garbė Dievui ant augštynesusirado vietos užeigose. bių ir ant žemės ramybė žmo
Mieste visur buvo pilna žmo nėms geros valios...”
nių. Juozapas ir Marija sau
vietos nerado. Apėjo priemieščius, gavo eiti už miesto. “Ir Gera valia tai kasdieninis
pagimdė savo pirmgymį Sūnų žodis. Jis skamba tenai, kur
ir paguldė Jį prakartyje, nes aniolai garbės giesmę gieda, ir
nebuvo jiems vietos užeigoje.” su tąja garbe eina poroje, su
Puošnumas Rytų dovanų:
auksas, smilkylai irmirra, kar
raliai, jų palydovų brangumynais nurakstytų eilė, karališ
kieji kupranugariai išdabinti
ir turtais apkrauti, ta visa akių iškilmė, kuriąja gyvena
Rytai, ir tas šventas pagarbfnimas, kuriuo Trys Karaliai
ir savo turtus paaukavo ir sa
vo širdis Dievo Kūdikiui ati
davė. atsvėrė visus mieste ir
apylinkėse kietaširdžius, ku
riems jokia žvaigždė nešvietė;
jie vieni apgyvena visas užei-

darydami dangaus vertą kil
numą!
Gyva ypatybė piemenų bu
vo jų skaistus paprastumas,
Trijų Karalių privalumas —
tai kilta ir gausi jų širdis. Ji
pasirodė ne auksu, smilkytais I
ir myrra, bet savo kilnu tikė-1
jimu, garbe Dievo ir savęs au-1
ka!
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Kalėdų lūkestis

Kūčių aplotka

Kalėdų dienos jau arti,
Kur nuliūdimas dingo?
Kur pasidėj taurė karti
Gyvenimo vargingo?
X

Juk oras šaltas ir žiaurus,
Šiaurys kasdiena pučia;
Ir upelius ir ežerus
Ledai suspaudė drūčiai.

piant domos, kad labai, labai apsirinkate ir net,

(Atminimas iš praeities)
Keletą metų atgal,
kada dar buvau nepersenai atvažiavęs
iš tėvynės Lietuvos
į tą Eldoradą—sva
jotą šalį - aukso ir
laimės begalinės —
į Ameriką ;kada dar,
taip vadinamu grinorium buvau, gyvenau, kaip čia daugu
mas paprastai vambrija, ant “bnrdo”
pas tūlą šeimininkę,
švarią, apsukrią mo
terėlę, turinčią tik
tą ydą, kad perdaug
mylėjo mamoną - pi
nigus.
Tų skambučių de
lei nelabai žiūrėjo
ką laiko ant “bur. do.” Jai buvo visvien, bile-tik užmo
ka kaip priguli ir
nedaro ergelių. Pas
ją galėjo gyventi ge
ras katalikas, protestonas, laisvamanis
ir net netikėlis - atejistas. Ji sakydavo:
_______
“Kaip kas pasiklos, tas taip ir. išsimiegos. Kas
man apeina, kad kas iš savo noro eina į prapultį.

Gamta nuliūdus ir šalta,
Paukštelių nesigirdi,
Bet laimė ir mintis kilta
Žmogaus aplanko širdį.

Koks džiaugsmas akyse visų!
Žmoneliai puošias, rėdos, >
Viens kitą sveikina balsu:
“Jau netoli Kalėdos!”
i

Užmiršo sielvartas, bėdas,
Šalin nustūmė kerštą,
Nes žmonija per Kalėdas
Tik meilę turi karštą.

Prie vieno stalo telkiasi
Didieji ir mažučiai,
Kaip broliai linksminas visi
Ir valgo skanią kūčią.

Vidurnaktyje suskambės
Bažnyčioje varpelis,
Augšciausiam Dievui ant garbės.
Nes užgimė Vaikelis.
Ir vėl ateis šventa naktis,
Kurioje Kristus gimė,
Ir vėl užgims nauja viltis
Tau, Lietuvos jaunime!

' A

Ir atsiminsi, kaip buvai
Per Kalėdas tėvynėj,
Kaip kūčių valgio ragavai
Ten kartą paskutinį.„

dovanokite man, išsistatote savę ant juoko, ant pa
šiepimo. Juk tik pats tamsta pamąstyk gerai. Kur
čia yra protas tarti: “Aš netikiu į nieką viršgamtišką,” o gyvenate. Kok-gi tikslas yra jūsų gy
venimo?! Tas, kuris netiki į anapus grabo gyve
nimą, o gyvena, tai sulig Tolstojaus to didelio de
vyniolikto šimtmečio mintytojo, yra ar kvailas ar
ba bailus...
Gyvenimas čia ant žemės nėra kokiu
tai “raškažių,” o vien tik nuolatiniu kentėjimu nuo
pat gimimo iki grabo lentos. Pasakykite, koks tik
slas jūsų gyvenimo, kam jūs gyvenat, kam vargs
tat?!?”

giją, pakeliant vergą į laipsnį žmogaus, katalikiš
ka bažnyčia nesidrovėjo net du popiežių išrinkti iš
vergų luomo. Moteries vertę kaipo žmogaus pakė
lė tuomi, kad uždraudė daugpatystę ir apleidimą
pačios uždraudė praktikuoti. Galima būtų tame atvėjuje daug dar ką pasakyti, bet manau pakanka
Tamsta turbūt nesiginčysi, nes tai istoriški fak
tai.”
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“Pažanguolis” tylėjo, lenkas tęsė toliaus:
Trečias, ir tai kaip manau labai svarbus faktas, s
kad-krikščionystė, teisingiau tariant, katalikystė
yra dieviška įstaiga, yra tas, kas katalikystė iš
davė svietui didžiausius genijus, yra Motina, Glo
■
Mūsų “pažanguolis” į tai atsakė vien tik tylė bėja mokslo, dailės ir visko kas pakelia žmogų
jimu. Nes ištikrųjų, ką-gi galėjo atsakyti. Len dvasioje^augščiau žemiško dumblo. Kas-gi išgelbė
jo nuo pražūtes klasiškus veikalus, kada Romos
kas tęsė toliau:
imperija pradėjo griūti? Ar ne katalikų vienuo £
“Sakote, kad kiekvienas tikėjimas yra vien
liai? Kas suteikė galę mums išmokti Indijos bra- £
tik vaisiumi žmogaus protavimo, ir daugiau nieminų paslaptingos kalbos sanskrito, arba kiniečių £
ko. Cia ir-gi klystate, esate vienpusiškas. Ar ykeblų raštą, ar ne jėzuitai-vienuoliai? Kas buvo £
ra, nors ant žemiausio laipsnio stovintieji pažan£
Jonas Gutenbergas, išradėjas “druko”-spaudos, ar £
goję žmonės, kurie neturėtų šiokio ar tokio supra
ne uolus katalikas? Kas buvo Kopernikas, tas di
timo apie Dievą, sielą, anapus grabo gyvenimą,
džiausias žvaigždininkas-astronomas, kuris darodė,
bausmę už prasižengimus ir tam panašiai? Nėra!
kad ne saulė sukasi apie žemę, kaip pirmiau visi
Gi tas parodo, kad tikėjimas į viršgamtiškumą nė
klaidingai manė, bet žemė apie saulę, ar ne kata
ra žmonių išmislu, bet reališkumu, nei kuomi nelikas, prie to dar kunigas? Kolumbas, kuris sura
apverčiama teisybė. Tiesa, jei tikėjimus vadinsi
do naują pasaulį — Ameriką; Magelanas, kuris
me forma, sistema, tai Indijos bramunizmas, buddarodė apskritumą žemės; Vaško de Gama, kuris
dizmas, šintojizmas, mahometonizmas ir daugelis
surado vandeninį kelią į Indiją — vis tai buvo uo i
jiems panašių galima pavadinti vaisiumi žmogaus
lūs katalikai! Mikolas Aniolas Buonorati; Tiziani; s
protavimo, — nes juose ir nerasi nieko ideališko,
Rafaelius Denunzi, tie dideli dailininkai-teplioriai, i
viršgamtiško,. dieviško. Giliau į juos pažvelgęs,
kurie sutvėrė gyvybę ant audeklo, buvo taipo-gi
matai tik gryną žmogaus protą, tankiai užtemdinuoliausi katalikai. Dante, Tasse — dainiai; Pales- G
£
tą baisiomis ydomis. Pavyzdin, mahometonizmas
trina, Mozartas — didi muzikantai, vis tai katali
— gašlumu. Bet apie krikščionystę to anaiptol nega
kai. Bet, manau, gana jau to. Paimkime mūsų
Tuo laiku su mumis pas ją buvo ant “bardo,” lima tarti. Krikščionystė, tai yra tikroji krikščio
paskučiausius laikus.
bet kambarį sau pats viens turėjo, tūlas “apšvies- nystė, paprastai vadinama katalikystė yra nužengu
tunas,” kaip jis pats sakydavo: “protaujantis,” si iš dangaus, yra svarbiausiu mūsų gyvenime ap
Kam nėra žinomas Liudvikas Pasteuras, tas
“pažangus,” burdingierius.”
sireiškimu. Tai paties Dievo ypatoje Jėzaus Kris karalius mokslo, kuris moksliškai darodė, kad gy
taus suteikta dovana žmonėms jų dabartinei ir am vybė vien atsiranda tik iš gyvybės, o ne iš kokių £
Atėjo Kūčių vakaras, visi susėdome aplink
ten chemiškų bei fiziškų susijungimų. Kas yra fak
stalą, apkrautą Dievo dovanomis.^ Šeimininkas žinai laimei.”
tu, darodymų, kad yra Tas, Kuris sutvėrė pradžią
“Kur faktai, darodymai, kad krikščionystė, o
paėmęs aplotką, atsistojo (mes ir-gi pasikėlėme) ir
gyvybės, tai yra, Dievas, ar Pasteuras nebuvo ka
garsiai sukalbėjo maldelę prieš valgį. Pradėjome kaip tamista pažymi, katalikystė yra apsireiškimu,
taliku? Taip! ir tai vienas iš uoliausių devynio
laužyti aplotkas, vienas kitam velydami laimės, pa*-*o ne žmonių proto vaisium!” — sušuko mūsų “pa
liktame šimtmetyje! Dabar paimkime mūsų didį
sisekimo, sveikatos, ilgo gyvenimo ir tam pana žanguolis.” Ant to lenkas ramiai atsakė: “Nori
Paderevskį ir Sienkievičių,*) prie kurių taip mes
giai. Gi mūsų “protaujantis, pažangus apšviestū- tamsta faktų, darodymų? Gerai! Pasakyk gi man
lenkai, kaipo ir jūs lietuviai turite tiesą savinties, 5
nas,” kuris nuošaliai sėdėjo, pasikėlęs, sarkastiškai meldžiamasis o gerai žinau, kad daug skaitei —
nors jie ištikrųjų per savo genijų jau patapo nuo
nusišypsojo, ir tarė neva į savę pusbalsiai: “Barba daug žinai, kuris tikėjimas turi tiek daug kankinsavybe, pasididžiavimu visų tautų — visos žmoni
riška liekana. Prietarai.” Paėmęs nuo kito stalo tinių, kaip krikščionystė? ” “Pažanguolis” tylė
jos, ar jie nėra uolūs katalikai iš įsitikinimo?.. 6
jo. Lenkas tęsė toliau: “Juk sulig vertų užsitilaikraštį, nuėjo į viršų, savo kambarin.
Bet... bet gana jau to! Išskaitliuoti visus didžius, £
kėjimo istorikų, vien tik pirmuose trijuose amžino*
Už kokių penkių minučių staiga durys subildė
genijališkus katalikus užimtų perdaug laiko. Ga
se krikščionystės už Kristaus mokslą numirė kanjo ir pasigirdo, it kunigui Lietuvoj kalėdojant, lo
lima čia tik trumpai užbaigimui tarti, kad: Kata
kintinių mirtim su viršum vienuolika milijonų žmo
tyniški žodžiai: “Salve Jezu parvelum! Po to lenlikystė yra tikėjimų genijų. Kas parodo jos die
nių. Ar tai ne aiškus darodymas dieviškumo Kris
kižkai: “Garbė ant augštybės Dievui, o ramybė
taus mokslo — krikščionystės? Kas-gi už žmogaus viškumą.”
ant žemės žmonėms geros valios. “Kaimynai! bro
mokslą yra pasiryžęs mirti? Nebent koks pamišė
Lenkas ant valandėlės nutilo, laukiant turbūt a
liai! Jėzus užgimė — linksminkimės!!!” “Pašoko
lis. 0 juk tuos milijonus kankintinių, tarpe kurių opozicijos. Bet mūsų “pažanguolis” tylėjo, ma £
me nuo stalo ir sužiurome į tą pusę iš kur pasigir
buvo mokslinčiai, filozofai, .Romos patricijai, dide tyt, pripažino tiesą lenkui. Už valandėlės vėl len £
i
do balsas. “Laimės! sveikatos! pasisekimo! pasi
li politikai ir jiems panašūs niekas nevadina kvai kas prabilo, tardamas: Žinai gerai, tamsta, kad
dalinkime aplotkomis!” Tą taręs, prisiartino prie
liais, pamišėliais. Net priešai krikščionystės juos aš negeriu svaigalų — esu pilnu blaivininku, o jei
. šeimininko mūsų svetys su aplotka. Žiūriu, ogi
gerbia kaipo didvyrius. Štai, tamsta, pirmas fak dalinuos su kaimynais, prieteliais aplotka, tai tik
mūsų kaimynas lenkas. Pradėjome su juo dalintis
tas parodantis, kad krikščionystė yra įsteigta per geidžiu palaikyti gražų paprotį mūsų bočių. Ap
aplotkomis, velijant ir jam kogeriausios kloties.
patį Dievą, o ne per žmones. Antras gi — tai mie- lotka pati savaimi nėra surišta su šventu mūsų Ka £
Kada jau visi su juo pasidalinome, jis apsidai laširdingumas, pasišventimas delei artimo gerovės, talikišku Tikėjimu — vienos tautos ją vartoja, ki £
ręs, staiga užklausė: “Jūs čia ne visi. Kur yra labo, laimės. Kuris-gi iš nekrikščioniškų tikėjimų tos — ne. Ji yra vien tik, kaipo simbolas, ženk £
jūsų nelaimingas “pažanguolis?” Pasakėme, kad inkvėpė žmonėms pamiršti savę ir viską, kas žmogų las, rišantis mus Kūčių vakare visus į vieną šei
pas savę, ant viršaus. Jis nieko netaręs nuėjo pas džiugina ant šios ašarų pakalnes, o tarnauti vien myną Kristuje, be skirtumo lyties, luomo, turto bei
jį. Mes-gi apimti žingeidumo, prisiartinom prie artimui, nežiūrint skirtumo spalvos jo veido, tikė apšvietimo. O tas, kaip dabar manau suprantate, £
s
laiptų, ir atstatėme ausis, it triušiai, kad išgirsti jimo ir kalbos? Kas skubinas gydyti tuos nelaimin- nėra prietaru.”
kų jie kalbės. Kaimynas lenkas pabeldė į duris. Gi gus, kuriuos užklumpa -baisioji liga džuma, nuo
Lenkas nutilo, mūsų “pažanguolis” pasikėlęs
mūsų “pažanguolis” tarė: “Komin!’ Tas įėjo, du- kurios visi bėga it nuo gaisro viską naikinančio, ar nuo kėdės tris-syk pabučiavęs lenką, tarė: “Garbė
ris palikdamas atdaras. Mūsų svetys lenkas pasis ne katalikų kunigai, vienuoliai ir tie aniolai mie- ant augštybės Dievui! — Nes per jūsų gerą norą
veikinęs, tuoj kreipėsi prie jo su aplotka. Visi, ant laširdystės — vienuolės? Ką rasi įstaigose raupuo- aš pažinau, supratau tiesą bei teisybę. Einame že
kiek tik galima ištempėme klausą, kad nepraleidus čių, ar ne katalikiškas vienuoles, ir vienuolius pri myn prie stalo, o su visais pasidalinsiu aplotka ir
nei vieno žodelio iš jų kalbos. Mūsų “pažanguolis” žiūrinčius nelaimingus raupuočius ir kartu su jais linksminsiuos Kristaus užgimimu, nes Jis ištikrųjųit
prabvlo šiais žodžiais: “Tamsta, brangus kaimy vargstančius? Katalikų vienuoliai praeityje įstei užgimė per jus mano širdyje.”
Mes šokom link stalo, jis su lenku tuojaus atė
ne, ne noriu jūsų įžeisti, bet... dabar būdamas jū-. gė ir ištobulino mokslą medicinos. — Mat, jie prie
sų prispirtas, turiu jums pasakyti tiesą, kuri ma vienuolynų steigė prieglaudas, ligonbučius ir ligo jo. O tai buvo džiaugsmo! Pavalgę iki soties, lie
nau jums nelabai patiks. Už tai meldžiu jau iš kal nius pradėjo gydyti šaknelėmis, žolėmis ir tik pir- tuviškai giedojome Kalėdų giesmes. Su mumis gie
no dovanoti man. Jūs lenkai prie kiekvienos pro miaus jų ligoniai buvo gydomi vien tik visokerio dojo ir atsivertęs netikėlis-“pažanguolis.” 0 mū
gos mokate padaryti sau pramogą, ieškote aplinky pais burtais, raganavimu!.. Tie vienuoliai-gydyto- sų svetys lenkas nors nemokėdamas nei kiek lie
bių bile tik išsigerti. Tai ir su tomis aplotkomis, jai pradėjo užvardinti ligas ir užrašinėti knygose tuviškos kalbos, iš džiaugsmo traukė lietuvišką
liekanomis barbariškumo ir visokeriopų prietarų, kokiais vaistais tas ligas galima prašalinti. Kaipo gaidą sykiu su mumis. 0 kaip atėjo laikas, tai taip
pavalgę ankščiau Kūčių, nuo namo į namą einate liekana tų vienuolių-gydytojų yra dar ir nūnai Eu gi visi kartu nuėjome į artimiausią bažnyčią ant
ropoje dedamas ant pat viršaus kryžius ant kiek piemenėlių šventų mišių.
neva su linkėjimais, bet... ištikrųjų — išsigerti.
vieno recepto. Ir tųi net per gydytoją-žydą. Vi
Philadelphia, Pa.
“Aš, iš mano pusės, gerbiant pažangą, nepri duramžiuose katalikai kiekvieną raštą pradėdavę
pažįstu nieko viršgamtiško, tai-gi ir nei kokio ti rašyti nuo ženklo kryžiaus švento.
kėjimo negerbiu — nes kiekvienas tikėjimas yra
Kas pakėlė moterį iš dumblo pažeminimo ir pa
nekuo kitu, kaip tik vaisiumi protavimo žmonių,
KAZYS VIDIKAUSKAS.
statė
ją žmonių’eilėje? Kas nelaimingam vergui pri
geidžiančių atidengti paslaptis visatoj metafiziniu
būdu, tai yra, ne mokslu, o vien mintijimu. Tat pažino žmoniškumą? Ar ne Katalikiška Bažnyčia?
ir visus piretarus, panašius toms aplotkoms, suriš Juk prieškrikščioniškoj gadynėj, kaip pats žinai,
tus su tikėjimais, atmetu su panieka. Dovanoki moteris buvo vergė savo vyro. Romos įstatymai pa
te mano nemandagumą, bet nesidalinsiu su jumis velydavo vyrui neprisipažinti prie savo kūdikio....
Vergas buvo skaitomas vien kaipo koks rakandas
ta prietaringa aplotka.”
— nuosavybė jo pono, o ne žmogumi. Elgetos, jei
Manėm, ,kad lenkas, išgirdęs tą, sukeiks kuo- gu jie, taip sakant, užkliūdavo už kojų, buvo me
baisiau ir zovada bėgs laiptais žemyn.' Bet apsiri- tami laukiniams žvėrims ant suėdimo. žodžiu, vi
kom. Lenkas rainai atsakė:
siems silpnesniems ant žemės buvo vien tik vargas
“Gerbiamas tamsta, už ką-gi turiu pykti, kad ir jei taip tarsiu, pragaras kuoaršiausias! Katali
jūs suvadžiotas niekšų, sergate dvasios liga — Žiū kiška Bažnyčia tą viską nors povaliai, bet veikdal
rit į viską tik netikėlių akintais, visiškai neatkrei- ma sistematiškai, prašalino. O kad panaikinus ver
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Gal ašara viena, kita,
Tau nuriedės per veidą,
Bet meilė ir mintis rimto
Atras širdyje aidą.
Tėvynei vėl atgimsi tu
Ir Dieviškam Vaikeliui.
»
Jį garbinsi jausmu karštu,
Parpuolęs vėl ant kelių.
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Jis-vėl žmonijoj viešpataus
Kuomet, spėkų nebtekę,
Valdonai pasaulio plataus
Atkreips in Jįjį akį.
Pasaulis miršta jau visai,
Pagiežoje aptemęs, —
Štai giesta Angelų balsai:
“Ramybė bus ant žemės!”

Kraujuos pasriuvus žmonija
“Kur ta ramybė?” — klausia, —
“Kur rasti, kaip laikyti ją, —
Tą dovaną brangiausią?”
Ramybę atnešė senai
Mūs dangiškas Karalius: —Žmonėms ją duoda dovanai,
Bet — žmonėms geros valios.

J. K.

Liuosybės giesmė.
(“Gaida kaip: “Šiandie Betlejuj.”)
•

Mieli tautiečiai, mieli tautiečiai,
Linksma yr’ naujiena.
Tėvynė mūsų, tėvynė mūsų
Keliasi šiandiena.
Vergija Vysta, laisvė pražysta,
Tautos mus augštin, laikraščiai garbiu,
Džiaugias artojėliai, gieda vargdienėliai
Liuosybę, liuosybę garsin.

Karė baisiausia, karė baisiausia
Viską nuteriojo.
Vokiečių kirviai, vokiečių kirviai ’
Girias nukapojo.
Bet mūsų žmonės pilni malonės,
Jų nebaugina, nenuvargina.
Darbuojas visuomet, neilsta niekuomet
Liuosybės, Linosybės ieško.
Sūnūs Tėvynės, sūnūs Tėvynės,
Būkim ištvermingi.
Ieškokim laisvės/, ieškokim laisvės
Būsime laimingi Nors mus slopina, engia kankina,
Bet neatbokim vienybėn stokim,
Atikų negailėkim, aukokim ir dėkim
Liuosybės, Liuosybės šaukim.

U. GUDIENE.
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DARBININKAS

GLORIA IN EXCELSIS DEO!
A. MATUTIS.

pusiems dvasioje viengenčiams, jog švinta geresnis
rytojus, ir priduok alpstantiems spėkų ir drąsos.
Trečių dovanų, “Šventųjų Gyvenimai,” sutrikę
tėvas jaunesniųjam sūnui, tardamas:
— Sūnau, matau, jog tu palinkęs esi Dievo
tarnystei, tai-gi, ištverk iki galo. Vėliaus, atsiekęs
tikšlų, nepamiršk, jog esi kilęs iš vargdienių tė
vų, ir. stengkis visuomet užtarti už savo brolius ir
platinti apšvietų ir dorų Lai “Šventųjų Gyveni
mai” paduoda tau pavyzdį, kurį pasiimk sau už
tikslą...
Sūnai, apturėję dovanas, neapsakomai džiau
Gyvenimo valandos, kurias leido vienuolyne,
gėsi, prisižadėdami uoliai darbuoties Tėvynės labui,
buvo tai linksmos, tai liūdnos, kaip kad esti kiek
vargti sykiu su prispaustaisiais jų viengenčiais,
vieno žmogaus eisena. Linksmos buvo tuomet, kuo
kiekvienoje progoje ginti ir užstoti už juos ir nu
met jis jautėsi, jog savo pašaukime padaro užganą,
mylėtų Tėvynę ir jeigu reikėtų, net savo gyvastį pa
nes, kaip pasakyta, “sulig darbo vaisiaus juos pa
aukauti josios aukurui.
žinsite,” vienok ir liūdnos, nes kad ir darbuoties
darbuojasi Tėvynės labui, bet ne savųjų tarpe. TeO, kaip malonūs tie jaunystės sapnai!.
čiaus, vilties pilnas, jog jo maldų.Dievos išklausys
“Nejudinkite numirėlių!”
tai neprielankių
ir suteiks stipresnes už jį jėgas, kurios neliaus vei
tautų obalsis mūsų Tėvynei, nes, sulig jų nuomo
kę jo gimtinės šalies gerovei ir labui ir jo viengen
nės, josios gyventojų jau nebėrų ir jų kalba jau
čių naudai ir bujojimui.
senai yra mirus. O, gadyne! — Kitos tautos apie
Po maldai prie voškinių žvakių šviesos visuo
Lietuvą visai užmiršo, bet-gi josios širdyje gyvuo
met jie išeidavo bažnyčios bokšto balkonant, idant
ja šeimynos, ir auga nauja kartų kurį neliaus sti
atsikvėpus atvira krutinę ir pasigerėjus puikios
pinėjus ir atgaivins ateityje mūsų Tėvynę. Štai, kad
gamtos vaizdais.
ir tie trys broliai, paaukavę savo gyvatų nors senat
Kada šešėliuose grimzdo girios, kalnų viršū
vėje būdami, neliauja krutėti ir veikti numirusios
nės spindėjo vakarų purpura, o saulė, besileisda
tautos labui. “Pakol kalba gyvuoja
tauta gyma už horizonto siuntė paskutinius šviesos au
vuoja” — tai tiesa, kurios mūsų priešai nenori pri
ksinius reflektus, vėjo papūtimu girios augalai lin
pažinti. Bet-gi tų brolių gyvenime apsireiškia didi
gavo stebėtinu ošimu, rodos geisdami kų tokį pa
sutartis ir lyg darbo padalinimas; vienas — Lietu
gerbti, garbę kam nors atiduoti.
vos praeiti tyrinėja, kitas — nūdienės politikos gy
Gamtos viešpatavo žavėtina harmonija, o mū
venime svarbiausią rolę lošia, trečias gi, užsidaręs
sų vienuolio kūnas, it kokia šventojo stovyla, puo
tarpe vienuolyno keturių sienų, kad ir svetimoj ša
šė balkonų bet-gi jo dvasia buvo gimtiniame kai
lyj, neliauja darbuoties ir meldžia Augščiausiojo,
me — tėvų namuose. Kaip tai smagu ir linksma yidant suteiktu laisvę jo Tėvynei.
ra ant širdies savųjų tarpe būti vargų arba‘linksmy
bių dalininku. Tosios valandos, tėvų namuose pra
Bet juk šiandienų viskas jau kitaip atrodo. Nau
leistos, priguli prie neužmirštinųjų, tai-gi ir vie
ja tautinio gyvenimo srovė pasiliejo; didžiosios spė
nuolis Bernardas niekados jų neužmiršdavo. Kad
kos stveriasi prie darbo, o tautinis susipratimas vis
ir vargingai gyveno jo tėvai, vienok savo sūnų ne
platesnes ribas apima — viskas kįla, visur apsi
apleido — suteikė jiems mokslų ir stengėsi auklė
reiškia gyvybė. Kitataučiai, kurie manė, jog Lie
ti juos kuogeriausiai. Užtai galop susilaukė vai
tuva ir josios kalba jau numirusi, su nuostaba žiū
ri į tų atgijančią tautų, ir mūsų vienuolis Bernar
das, girdėdamas iš šalies apie savo darbų pasek
mes ir naujo atbudimo sroves, jaučiasi labai už
ganėdintu ir dar su didesniu noru ir meile neliau
ja darbuoties ir melsties.
Pasinėręs atsiminimų dvasioje, buvo jis net už
miršęs, jog laikas jam ant maldos. Ant laimės dagirdo skambalėlį ir skubiai nukiutino prie vaškinių
žvakių šviesos, idant išpildžius savo pasaukimo pa
reigas.
turės jie parėmimą
Po pamaldų ėjp sykiu su kitais ant Kūčių va
karienės, bet vienuolyno Kūčios nesuteikė jam tiek
linksmumo ir gyvybės, kiek jos suteikdavo tėvų na
muose; vienok linksma jam buvo ant širdies, nes
jis matė ir girdėjo balsus apie atgijančių jo Tėvy
nę.'
Apie vidunaktį pasigirdo vienuolyno varpai —
maži ir dideli, šaukiantieji dievobaimingus žmones
į Dievnami-atiduoti garbę Naujai uUžgimusiam Ma
žyčiui svieto Atpirkėjui...
Tų varpų skardai, susiliejo į galingų akordų, —
stengėsi inkvėpti viltį, karšGloria in Excelsis,
tų meilę ir drąsų silpno ir bailingo būdo žmonėms
gyvybės alpstantiems. Apielinkės žmonės plūdo mi
niomis iš visur bažnyčion, idant pagerbus dangiš
kų Karalių ir meldus Jo atleidimo už prasikaltimus.
Vienuolis gi Bernardas klūpojo priešais naujužgimusį Išganytojų susirinkusių minių priešakyje
ir meldėsi dvasioje:
— Viešpatie! Užtark už mūsų nuvargintų Tė
vynę ir priduok Jai tvirtesnių jėgų, idant Ji su jų
pagelba galėtų išsigauti iš priešų jungo; idant Ji
gyvuotų laisva, nepriklausanti nuo kitų. Lai Jai
užšviečia linksmesnė ir skaistesnė ateitis, lai Ji su
laukia išganymo.
— Viešpatie! Užtark ir išvaduok...
St. Bonaventūre, N. Y.
Gruodis, 1913.

Toji dieųa priguli prie įspūdingiausių ir bran
giausių atsiminimų vienuolio Bernardo gyvenime.
Ir jsai, it numiręs per visų metų, toje dienoje at
bunda ir jaučiosi gyvu, linksmu ir, įsigilinęs į pra
eities gyvenimų, medituoja, apgailestaudamas, jog
jisai randasi toli,' labai toli nuo gimtinės šalies,
nuo savo giminės bei nuo savo viengenčių. Taip,
sunku jam apie tat atsiminti, bet tuom, galop, jis
turi užsiganėdinti, nes gal Augščiausiojo taip jam
buvo skirta, kad gyventi atskirai nuo savųjų ir pil
dyti Jo valių
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Naktis. Judėjos
kalnai ramioje nak
ties atmosferoje tū
no. Žvaigždės ir mė
nuo su pasistebėji
mu į žemę žiūri...
Tykų ramu, kaip
širdyje. Jei tik ret
karčiais avinėlis, tu
kinamas Bažnyčios
aukai,
subliauja.
Skersai klonio žėri
patogūs JIerodo rūmat Iš čia tankiai
paklysta aidas har-

monizuotos muzikos, KragB f
choro, arba net ir B
girtų toastai. Mat, K
šiąnakt Herodas po- I
kilį kelia. Vieškeliu-gi, kuris vingiuojasi nuo Jeruzalės,
Hebrano link, Juozapas ir Marija keliauja. Nuvargę, nu-
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Kalėdų naktyje.
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ilsę — kur tai Žabuliono kalnai — viens
kitam nei žodį, kaip
naktis, tyli. Taip;
bet jų širdys daug-kų pasakoja... Štai čia Rephaiįno dirvonai, kur jų giminaitis Dovydas bandas ga
nė, kur Pliilistinus supliekė; kur Jokūbo Bokštas,
Rachelės atminčiai įsteigtas, riogso. Šioje apielinkėje Ruthos daina skambėjo. Čia teka krikštolo
šulinys, kurio Dovydas troško.
Netoli į vakarus
Malio pakalnė juoduojasi, kur mažas Sauliukas
Golijatų užmušė. Greičiaus sauja jurų perpiltumei,
negu šiuos brangius atminimus žodžiu apsakytu
me!. Todelei Juozapas ir Marija tyli...
Štai jau ir Betliejus.
Suvargę keliauninkai
nakvynės ieško. Negauna. Romos kareiviai, Jeru
zalės bajorai ir fariziejai mažų kaimelį, kaip van
duo užsėmė. Juos čion Augusto valdžia siuntė. Ry
to, vieni tvarkų dabos, kiti žmoniją surašinės. Tat- gi Juozapui ir-Marijai reikėjo atgal į gatetsodę grįž
ti. Nebuvo kų rinkties. Vienų nakties metas;
antrų kų-gi laukuose ieškosi. Pasislėpė pirmame
urve, kurį užmatė.

Ši paskutinė scena yra uždaug galinga-patietiška; geriau į jų labai atidžiai nežiūrėti.... Mik
liausi plunksnų gabiausis teptukas, skaptukas jų
kliudyti neišdrįso... Pridengę jų Izajo skraiste —
“Mano žmonės nesupranta” —kreipkime akį į mė
nesiena nušviestus dirvonus, kur piemenėliai gyvu
lėlius gano.
Dabar, pati naktis. Išskyrus Mirusios Juros
lengvų vėjalį, kuris pats vienas Moabų pakalnėse
stūkso, nesigirdi nieko. Kitaip sakant, jis ir šv.
šeimynėlė, tai vienatiniai liudininkai, kurie turėjo
laimę matyti senų erų perduodančių raktus naujam
gyvenimui. Ūmai, teų kur nuvargę piemenėliai
sukniubę tūno, suskamba amžina giesmė Gloria in
ezcelsis Deo! Šoka iš miego, dairos, o čia dangaus
Angelas jiems aiškiai sako: Vaikelis gimė. Kristus
Viešpats, Dovydo mieste.
Mūsų ir piemenėlių tarpe perilgi amžiai niūkso,
kad mes jų džiaugsmų kaip reikiant įspėtum. Žodiš Mesijas jiems ne naujiena buvo. Hillelis, Gamalielis Jį tankiai Bažnyčioje vartojo. Nekalbant
apie motinas, kurios jiems poterius kalbant, nuolatai minėjo. Išgirdę apie tai, ko visi nekantriai lau
kė, kaip šūvis Betliejaus link sudulkėjo. Angelų
muzikai akompanijuojant, kaip matant, jau prie
Jėzaus buvo.
Angelas tiesų skelbė. Pamatė ir pažino, jogei
tai Jis, kurio jie ieškoti bėgo. “Klaupkim risi, ta
rė vienas, čia pat Jo šalę; gerbkim Jįjį, tikras
Dievas, dangaus giesmele.”
Dangiška giesmė nutilo; ryto pažaras sužaiba
vo ant padangių skliauto; Marija pakėlė akis, pa
žino, jogei tai pirmasis tikinčiųjų būrelis, kurio
Širdyje Mesijo paveikslas ant amžių paliko...
'Neilgai trukus Augusto bernai pabriežė knygo
je, jogei Nazareto vargšė pagimdė sūnų — tik tiek..
Kunigai po senovei studijuoja Danielių; mokslinčiai
ir farizejai laukia vado, kuris Romos pančius nuo
rankų nukaltų; žmonės laukia Viešpačio, kurie
galvai Judos vainikas tiktų. Laukia... Vargšai!
Klauskite Moabų kalnų ir vargingų piemenėlių; jir
jums pasakys, kas praeitoje naktyje atsitiko..
“Jis atėjo prie žmonių, kuriuos Jis sutvėrė, o žmo
nes Jo nepažino. Jis atėjo prie savųjų, o jie Jo ne
priėmė.”
“Nepriėmė.” Tėmyk, skaitytojau, tas žodi?
daug reiškia. Betliejus, tai vienatinė vieta, kurios
mūsų Išganytojas niekuomet savo žemiškame gyvo
nime neaplankė. Kodėl! “Nepriėmė.” Ilgus me
tus išgyveno vargingame Nazarete, tankiai Jeru
zalėje lankėsi, dažnai tolimo Niliaus pakraščiuose .
vaikščiojo, Dovydo mieste, kur gimė, niekuomet.
“Nepriėmė.”
Dangiškas Jo balsas pripildė rui
mingų Sale mono šventnyčių. Galilėjos klonius ir Ge-

Kalėdų naktis. Neskamba šiandieną jos ai
das taip meiliai ant mūpų lūpų, kaip kadaisia skam
bėdavo.
Tenai tarp karės audrų skleidžiasi balsas skun
dų ir dejavimų... Tyko priešas ant gyvenimo mū
sų Tėvynės, kaipo budelis, savo žiaurumu nori iš
tremti ją iš šio pasaulio, kad neturėtų liuoso sau
gyvavimo.
Kalėdinis aidas nebeskamba linksmai tenai
tarp mūsų žmonelių, nes jo vietą turi užėmę var
gai ir ašaros.
'
Užgimimo Kristaus dieną, kuri yra linksmiau
sia ant viso pasaulio kiekvienam krikščioniui, den
gia šiandieną kentėjimai ir skausmai.
Plati žemė ir derlingi laukai persimainė į ty
rus, į kryžių vietas. Priešo kirviai iškapojo Lie
tuvos paslaptingus miškus. Puolė ne viena auka
Lietuvos mergelių, puolė aukomis ir Lietuvos mies
tai, miesteliai. Išnyko ir sodžių bakūžės samano
tos, su viskuom išnyko ir patraukimas prie links
mybės toje Kalėdų naktyje.
Nuteriota žemė mūsų Tėvynės, atėmė kąsnelį
duonos mūsų žmoneliams, visi jų turtai liko išplėš
ti ir nugramzdyti į .baisių bado prapultį. .
Kiek tenai mūsų brolių per žiaurumą priešo,
nepamatys jau slenksčio savo Tėvynės, priešo ga
lybė nutvėrusi juos į savo nasrus ir padariusi savo
aukomis, palaidojo juos šaltuose kapuose.
Gailiai, ak, gailiai verkia vargo žmonija, spau
džia jai iš akių ašars tremtinis gyvenims. Išvary
ti iš savo sodybų turi kovoti su žiauriu likimu.
Nelaiminga likimo dalelė vis kas-kart juos labiaus spaudžia, o ypač šių metų valandoje. Ne sė
dės gal prie stalo lietuvių šeimynos Kalėdų nakty
je, nebus kam imti aplotko į rankas ir dalinti tė
veliui, močiutei, broleliui, sesutei, nes gal... gal se
nai jau guli šaltuose kapuose. Likę daugybė na
šlaičių ne vienas gal neturi kur prisiglausti, nėr
kam paguosti, gero žodžio užgirsti, užtad nelinks
ma jiems, nelinksmi šių metų Kalėdų naktis.
Daugybės lietuvių sielos paskendę varguo
se verkia ir dejuoja... Iš suskaustųjų krūtinių
kįla skundas, o skriaudų balsai veržiasi ten į pa
dangę pas Augščiausiąjį, meldžia Jo mielaširdingumo ir atkeršijimo priešams.
Šiandieną mūsų Lietuva prispausta vargo ir vi
sokių nelaimių, šaukiasi į mūsų brolius ir sesutes
čionai už jūrių esančius jų gelbėti ir atjausti savo
duosniomis aukomis, bei geru darbu ir žodžiu.
Tad-gi lai jų liūdnas Kalėdinis aidas neprabė
ga tuščiomis pro mūsų ausis. Ir mes nors Kalėdų
naktyje atsiminę apie juos, suteikime kokią nors
jiems pagelbą.
Z. BAGDŽIUNIUTSr

“Darbininkui.”
“Darbininke” brangus
Piln’s tikros šviesos,
Mažink mūsų vargus,
Veskie iš tamsos.

Būk varguolių draugu
Ilgus metelius.
Skelbk kas dora, brangu
Po.jų namelius.

Mes nūnai Tau lįnkim
Linksmų Kalėdų
Kad linksmas sulauktam
Ir Naujų Metų!

M. J. Urboną*.

Musų protestai ir skaudus

JERUZOLIMAS,
Jeruzolimas reiškia “taikos
miestas.” Jame gyveno ir mo
kino Taikos Karalaitis —
Viešpats Jėzus Kristus, mū
są Išganytojas.
Keista, vienok, jog tas mie
stas pergyveno didesnes perversmes ir baisenybes, apie jį
liejosi daugiau žmonią krau
jo, negu apie bile kokį kitą
miestą pasaulėje.
Štai svarbiausieji nuotikiai
tame mieste tūkstantmečią bė
gyje:

Jau šiandiena nebe naujieną kad lenkai visokiais būdais eina prie to, kad Lietuvą
šiokiu ar tokiu būdu prijungti
prie Lenkijos; jie stengiasi iš
tą dvieją šalią sudaryti tokį
kraštą kad jame visiems neva būtą gerą patogu ir liuosą
ištikrąją gi jiems daugiausia
rūpi ne Lietuvos labas, bet
Lenkijos ateitis ir galybė. Ki
taip ir būt negali.
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Lenkai be Lietuvos tai
6-7-nią guberniją sklypelis že- •
mės — sausumos be marią ir
upią, kurios kaip tik pačią
Lietuvą ne vien puošią bet ją
ją ir galinga daro. Lenkams
marią ir vandenyno reikia. {
Čia kelias susidurti ir susineš- į
ti su platuoju pasauliu. Togi
pasaulinio susidūrimo ir susi- ’
1.000 m. prieš Kristą Kara
nešimo vieta lenkams kaip tik "
lius Dovydas paima Jeruzoli
yra Lietuva, jos pamariai, ją ,
mą ir įsteigia jame savo sosti
uostai
ir upės.
mo būdas yra aiškus. Karės nę.
pradžioje Vokietija užatakavo
Valdydami Lietuvos pama
970
statymas Saliamono
Franciją tikėdamasi ją su šventyklos.
rius, turėdami savaisiais ją ]
tremti iki Anglija bei Rusija
888 filistinai apvogė miestą. uostus ir upes, lenkai te gal su- j
galės jai prigelbėti. Tas jai
826 m. p. K. Jehoaš paėmė kelti ir smarkesne padaryti sa- 3
nepavyko dėlto, kad francūzą Jeruzolimą.
vo krašto pramoniją preky
armijos buvo sumaniai sugru
bą,
vaizbą ir šioje srityje su- .
597 paėmė Nebuchadnezzar.
puojamos ir dėlto, kad francūsirišti
gyvais ryšiais su kito
586 Nebuchadnezzar po žy
zai kariavo su didžiausiu pasi dą sukilimo apgula miestą ir mis pasaulio šalimis. Per Lie
aukojimu. Po to Vokietija at laiko per 17 mėnesią. Po to iš tuvą, per jos mares ir uos
suko savo domą į Rusiją, sten griovė, o gyventojus išgabeno tus Lenkija gali mainikauti su
gdamosi pabaigti reikalus su nelaisvėn.
visu pasaulią siąsdama kur
ja iki Francija ir Anglija at- į1 536
žydai sugrįžta iš Ba kitur savo prekes ir išdirbi
kaks jai pagelbon. Tas Vo-! bilonijos nelaisvės ir šimtmetį nius, ją-gi vietoj sau iš kitur
kietijai pavyko padaryti. Už gyvena po persą valdžia.
gabendama reikiamus daly
davė mirtiną smūgį Rusijos
332 Aleksandra Didysis ap kus.
gyvavimui ir prašalino Rusiją valdo Jeruzolimą
Lenkai prijungę prie savęs
“Metai su viršum tam at- ’
iš eilės kariauninką, pavarius
305 — paima miestą Egipto Lietuvos plotus išvystą ir savo
gal savo nedėliniame straips- '
didžią kampaniją pradedant Ptolomėjus Loter.
išeivijos klausimą Svetimuo
nyje aš išreiškiau nuomonę,
nuo Dunajeco ir baigiant ties
203
—
paima
Sirijos
Antio

se kraštuose
besitrankanti
jog karė tęsis keturius metus.
Vilnium 1915 metais. Žiemą chas.
Lenkijos išeivija galėtą gra
Paskutinią laiką nuotikiai pa
1915 metais Vokietija atsisu
199 — Užima Egipto gen. žiai grįžti į savo “krają” ir
tenkina mane, kad mes ma
ko vėl prieš Franciją ir bandė Skopas.
užplūsti Lietuvos plotus visur
tysime karę mažiausia per pen apsidirbti su ja iki Anglija į170
—
Antiochas
Epifanas
darydami konkurenciją lietukis metus ir neišrodo, jog nu
sisiūbuos. Vėl tame nepasise apvogė šventyklą
viams, uz kuriuos jiejie ir ge
lėmimas galės- įvykti 1918 me kė. Šiandie su austrą pagelba
168 — Apollonius paima riau organizuoti ir disciplinuo
tais, neigi iki to laiko, ka
ji pasiryžo sutriuškinti Italiją miestą išdegina jį, vienus ti, kantresni ir apsukresni.
da Suvienytos Valstijos įs
su kariuomene, kuri tapo pa- žmones išskerdžią kitus į ne Man atrodo, kad prijungus
tengs išstatyti milijoną vyrą liuosuota rytiniame fronte.
laisvę išgabena, o šventyklose prie Lenkijos Lietuvą pasta
ant Europos lauką su atsakan
Reikia suprasti vokiečią tik įveda pagoniškas apeigas.
roji be didelio vargo virstu
čiu aprūpinimu, idant užlai slą. Keletą dieną atgal LuJudas Makabeus at artimiausia Lenkijos kolonija,
165
kyti juos mušią linijoj.
dendorf tą aiškiai apreiškė, gauna miestą
turtingiausiu lenką tautos aĮsitikinimas, kad karė pra kuomet jis pasakė, jog mo
Apgula miestą Antio ruodu. Mūsą idėjinis gyveni
163
sitęs mažiausia penkis metus, derniškoje karėje — tai yra chas Eupator.
mas ir siekiai kaitintą mūsą
kilo iš persimainiusio padėji tautą susirėmime — karinis
134
Apgula Antiochas Li tautybę, drūtintą separatizmo
mo, įvykusio dėl pilno Rusi milemimas mūšią lauke kaip
dėtas.
geidulius, ne sykį gal sukeltujos pasitraukimo iš karės. Tal ir negalimas. Tikroji pergalė
63 - užima romėnai,
mėm “metiežius” prieš savo
kininką pergalė per keturis yra tai nualsinimas valios ir
40 - užima parfianai.
“brolius,” bet ar daug iš to
metus prigulėjo nuo sutartino dvasios silpnesnėsės tautos sti
- žydai ir romėnai su laimėtumėm sunku šiandiena
37
veikimo Francijos, Britanijos, presniąją. Taip atsitiko su Herodu ir Losiu atsiima mies
pasakyti ką tikro.
Rusijos ir Italijos, visoms vei Rusija. Vokietija to tikisi I- tą.
Atrodo, kad tas prijungimas
kiant iš visą išgalią prieš Cen- talijoj.
Po Kristaus gimimo.
prie
Lenkijos mūsą žemią yra
trales Valstybes. Nulėmimas
Dabar mes galime daleisti,
33 — Jėzaus Kristaus nuneišvengiamas
šios gadynės
galėjo pakrypti į talkininką kad vokiečiai atsistos atakavę kryžiavojimas.
pusę, galėjo būti pramatytas Italiją, kuomet jie pasieks A70 —Jeruzolimą apgula Ves- pasaulio painiavoje. Lietuviai,
iš karinią nuotikią 1917 metą, dige upę, jei tas jiems pavyks pasianas, paskui Titus ir laiko tiesa, kaip ir visos kitos pa
jei Rusija būtą variąsis to paadryti. iJe gal tikėsis, jog 134 dienas. Per tą baisiausią saulio tautos turime lygiai su
kiais pat žingsniais, kaip bu tokia pergalė įvarys italus į laiką 600.000 lavoną išmesta kitomis teises prie istoriško
vo pradėjus pereitais metais. pilną nusiminimą ir pakirs ją I per miesto sienas. Ugnis pa pasaulyje vystymos ir mes vystomės bent tiek, kad apie mus
Nulėmimas būt galėjęs įvykti dvasią. Tuomet Italijos kara baigia miesto terionę.
sekančiais metais, jei Rusijos lystė ims skaldytis panašiai,
130 — Imperatorius Had- dabar sviete daugiau kalbama
negu pirmiau, nors tie kalbė
armijos būt galėję ir norėję kaip Romanovą imperija. O rianas atstatydina miestą.
užlaikyti savo vietas ir tokiuo naminė karė ir revoliucija pri
333 — Jeruzolimas krikščio- tojai kartais ir nežino kur mes
tikrai esame. Taip jau patįs
būdu būtą palaikę pas save vo ves Italiją prie atskiros taikos, nią miestas.
savo kultūra tiems kalbėto
kiečią Jr austrą jėgas.
Bet kaip kad privedė Rusiją.
614
užima persai.
jams
akis nušviesti ir savę pa
dabar Rusija išnyko, Rumu
Po tokio atsitikimo sekantis
628
Heraclius atima nuo
rodyti
neįstengiame, neturime
nija turi dingti. Karė pasi vokiečią veikimas bus prieš persą.
daro susirėmimu dvieją pusią, į Franciją. Francija jau nešė
637 — paima mahometonai kuo, nesame sutverę pas savę
to, ką sutverę turi kiti, kaip
veik lygią spėką ir bus vien-[1 šioje karėje didžiausią naštą. Amaro vedami.
va, belgai arba kad ir tie ne
syliai iki Suvienytos Valstijos Francijos kariuomenės labiau
1077 — užima turkai.
lemtieji
lenkai.
nepribus su užtektinu kariuo nukentėjo, negu bile kurios ki
1099 — paima krikščionys
Berods pasauliui savo gal
menės skaičium, kad duoti tos talkininką šalies ir propor- vedami Godfrey iš Bovillom
vaidais
esame “užimponavę”
talkininkams persvarą skai cijonaliai imant taip nukentė
1187 — užima mahometo
tiek, kiek jam užimponavo al
čiuje ant visados.
jo, kaip Vokietija. Nėra abe nai.
jonės,
jog
Francijoj
yra
didis
Pirma pasekmė Rusijos at
1229 — Imperatorius Frede banai, kurie savo ilgais bota
sitraukimo yra nuotikiai šiau sunkinimasi kare. Ir išrodo, rikas pagal sutartį atgauna gais vaikė jiems primestą karalią.
rinėj Italijoj ir šiaurinėj Fran jog vokiečiai taisosi ir plenuo- miestą krikščionims.
'
ja
užklupti
Franciją
po
su

Ta stoka tinkamos kultūros
1244 — po smarkaus štur
cijoj. Rusijos ištižimas su
teikė Vokietijai strategišką triuškino Italijos. To už mo paima miestą mahometo ar tai iš mūsą pačią kaltės ar
tai iš šalies susidėjusią mums
rezervą kurios jai truko nuo puolimo tikslas yra apsidirb nai ir laiko per 673 metus.
ti
su
Francija
prieš
atkakimąl
1917 — paima anglą, fran sunkią išlygą ta stoka rūbo,
pat Verduno nepasisekimo.
Ta strategiška rezervą davėi Suvienytą Valstiją kariuome- cūzą ir italą kariuomenės gen. kurį dėvi ir tai puošniai dėvi
kitos kultūringos tautos ir ša
progą pavaryti ofensyvą prieši nią. Tokia ataka nebūtą ga Allenby vedamos.
lys, visokią politikierią, eko
lima,
jei
Rusija
būtą
užsiliku

Italiją ir pavesti kontrataką
nomą ir diplomatą akyse nus
prieš Cambrai — abiejuose at si mūšią lauke, nes Vokietija
tumia mus į eiles tokią tautą
sitikimuose vokiečiai veikė su nebūtą dėlto turėjusi užtekti
nai
rezervą.
Ji
net
neturėjo
kurios
sudaro vien gerą me
didesniu smarkumu, negu bi
džiagą kitoms stipresniems
le kada pirmiau per pastaruo užtektinai rezervą dėl užpuoli
mo
Italijos
iki
pavojus
iš<Butautoms mus apvaldyti, paver
sius du metu.
.
sijos
pusės
visai
praslinkti.
gti ir ant mūsą dirvoną įsiga
Mano nuomone talkininkai

Ketvirtos karės Kalėdos

"būt bus priversti vien gin
tie per ištisus ateinančius me
tu-Gi
-" u visi žen
klai rodo, jog atsinaujina vo
kiečiu MrtMBH
ti daly-

Šią metą bėgyje Vokietija
paėmė neišpasakytas daugy
bes karinės medžiagos nuo ru
są ir lygiai didžią daugybę
‘
Ji padidino savo
nuo italą
ant
" .—
- ’
.v
-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvią čia tirštai yra. Jau
nimo yra gražus būrelis. Di
desnė jaunimo dalis nukrypus
prie stiklą ir stiklelią. Jiems
kvepia prakeiktieji* svaigalai
ir smirdančioji taboka.
Kiti
prisidengę dailės skraiste tel
kiasi prie “Dainos” ir nori pa
traukti katalikišką jaunimą
Vieną kitą pavyko privilioti
ir net Vyčią kuopos iždininką
Bet tiems laisvamanėliams ne
pavyko sumedžioti daug jauni
mo. Ją vakaruose platinama
bedieviška spauda ir esti neti
kusią blevizgą.
Vieną sykį
vakaro vedėjas pasakė: “Už
lipk ant stogo ir prašyk Dievo,
ir Dievas duos duoną?” Ar
sveiką smegeną žmogus gali
' taip tarti.

PITTSTON, PA.
Gruodžio 14 d. K. S. S. Ko
misija laikė susirinkimą kur
paaiškėjo, kad 1,591 egz. kny
gą vertės $160.35 išpardavė.
Būtą daugiau išparduota, bet
nelaimė, kad neturėjo.
Rei
škia pritruko amunicijos be
jos ir kariauti negalėjo. Skai
tytoją daugiausia surinko p.
P. Murauskienė: “Vyčiui” 4,
“Moksleiviui” 2, po 1 “Žvir
bliui,”
“Garsui,”
“Drau
gui,” gi “Darbininkui” 17.
Kiti ir-gi nuo jos netoli pasi
liko. Dar pasižadėjo ateinan
čią savaitę lenktynėsna eiti.
Ną kas dabar visus bytys?
Pittstono policija turi daug
darbo, , nes dažnai lietuviškus
cicilikučius gabena į belangę,
tūli turės pasilikti joje net po
tris metus.
Dar laimė, kad
Pittstono valdžia lengvai ats
kiria pelus nuo grūdą. Jie
jau gerai supranta koks skir
tumas tarpe lietuvišką cicilikučią ir rimtos visuomenės.
Pereitą savaitę “Pittston
Gazette”
patėmijau,
kad
šio miesto valdžia turėjo spe
ciali posėdį, kur dalyvavo' ir
mūsą parapijos gerb. vargoni
ninkas p. L. Vasauskas. Posė
dyje nutarė Kalėdoms papuoš
ti eglelę. Prie tos iškilmės da
lyvaus žymesni chorai, tarp ją
ir mūsą parapijos choras, ku
rie suvienytomis spėkomis su
darys mižinišką
koncertą
Man linksma dar tas pažymė
ti, kad p. L. Vasauskas užima
žymią vietą tame komitete ir
jo choras dar dainuos lietuviš
kas daineles.

lėti. Kaip bėgis ir teisė visos
žmonijos istorijos yra galin-

■■

DABBININKA8

E ST. LOUIS, ILL.

.

HARTFORD, CONN.

Gruodžio 2 d. L. R. K. M.
Lapkr. 25 d. čia buvo pra
kalbos, kurias surengė vietos Sąjungos 17 kuopos buvo laiparapija, kad paaiškinti lietu- kytas priešmetinis! susirinkiviams kata-likams apie gerą! mas.
Išrinkta nauja valdyba
ateinantiems
metams.
Dargi
katalikišką spaudą — geras
buvo gautas laiškas nuo p. S.
.knygas ir laikraščius.
į Kalbėjo M. E. Žaldokas iš Kneižio iš La Sallette College
su prašimu paaukauti kiek iš•Chicago, Dl. Gerb. kalbėtojas
galim dėl misijonierią kurie
■aiškiai nurodė kokią naudą ne•^ša gera spauda.
Žmonėms laiko misijas po svetimas šalis,
kur dar kataliką neapgyventą
kalba labai patiko. Tarpais bu
taigi visos narės sumetė $5.vo deklemacijos ir dainos. De4c.
klemavo mažos mergaitės. La
Kalėdiniu Fondam tapo pa
biausiai pasižymėjo gražiu
skirta $5.00 iš iždo.
Dar tu
-deklamavimu EI. P. Živaičiutė
riu priminti, kad per tą su
6 metą mergaitė iš St. Louis,
Mo., kuri pdeklemavo “Neuž- sirinkimą prisirašė 5 naujos
narėą iš ko galima spręsti,
mirškim vargstančią.” Choras
po vadovyste vietos vargoni kad Hartford’o sąjungietės ne
snaudžia.
ninko J. Blažio padainavo:
Korespondentė.
•“Sveiki broliai”ir tautos him
ną Turiu pažymėti, kad vie
tos varginininkas dar visai čia
W0RCESTER, MASS.
nesenai atvyko. Žmonią į pra
“Darbininko” No. 141 buvo
kalbas atsilankė gana daug,
žinutė iš šio miesto, po kuria
nekuriems neteko sėdynių.
pasirašo Vytautas.
Daugelis
Vietos klebonas gerb. gun. S.
jąprikiša man ir išmetinėja.
E. Kolesinskis daug knygelią
Viešai pranešu, jog tą žinutę
išdalino žmonėms veltui. Be
ne aš rašiau.
to dar platino literatūrą iš St.
Pranas Zataveckas.
Louis Kaz. Vuosaitis ir Liud.
Živaitienė, kuri daugiausiai
CHICAGO, ILL.
knygelią pardavė. Prakalbą
(North Side.)
■surengime daug
darbavosi
LDS.
20 kuopa laikė prieškun. E. E. Kolesinskis.
metinį susirinkimą 9 d. gruo
Buvęs prakalbose. džio šv.’Mykolo Ark. par. mokslainės kambaryje.
Įstojo
trys nauji nariai.
Tame su
sirinkime pakelta daug įvai
rią klausimą.
Nutarta reng
ti šeiminišką vakarą paskuti
CLEVELAND, OHIO.
nę dieną šią metą.
Minėtą
Man Clevelande neilgai bū
vakarą rengia L. Vyčią 5 kp.
nant daug dalyką pastebėjau.
Moterą Sąjungos 4 kuopą tai
Teko man matyt Alenos kores
tuom kartu ir mes turime pro
pondenciją iš Clevelando, ku
gą sunaudoti tinkamai laiką
ri teisingai padavinėjo žinutes
tam tikslui išrinkta komisija
iš Clevelando, ir kokis tai F.
iš A. Bacevičiaus ir A. Repšio.
Baranauckas, užbombardavo
Toliaus duotas sumanymas su
Aleną išvadindamas melage ir
daryti liuosnorią kuopelę bei
kitaip.
Bet man praleidus
komitetą kad toji kuopelė
kiek laiko, Clevelande pasima
susidarius iš pasišventusią
tė suvis kitaip ir gailą kad
žmonių, kurie padėtą gvilden
Alena apsistojo paduoti žinu
ti pačius pamatinius krikščiotes teisingai. Man besiklau
nią demokratą klausimus. Mi
sant tarpe lietuvią tai ir labai
nėta kuopelė susidarė iš kelią
—*•—
-- būtą daug reikalingą žinučią
pasišventusią asmeną, taip-gi
paduoti į laikraštį.
Oia yra
prisižadėjo ir gerb. mūsą kle
vietinis laikraštis “Dirva.”
bonas kun. F. Kudirka.
Toji
Nepersenai pribuvo naujas re
kuopelė laikys posėdžius kas
daktorius ir dar nematęs nei
savaite vieną kartą
Paga
vienos draugijos veikimo, iš
liaus prisiminta ir busianti lai
kalno pirmutiniam savo numesvoji tėvynė Lietuva.
ryj užbombardavo Clevelando
Kadangi kuopos ižde kapi
Vyčius. Vietinis klebonas pa
talo beveik kaip ir neturime,
žymėjo, kad žmogus neapsitai sumėtėme kiek keno kišemąstęs rašė savo šlamšte, kad
nius leido, viso auką pasida
Vyčiam neduos pirmenybės,
rė $29.
nematęs ją nuveikimo. Ant
Prie užbaigos prasidėjo
nelaimės Vyčiai turėjo savo
Susida
pasilinksminimo vakarą 25 d. valdybos rinkimas.
lapkričio. Veikalas buvo var rė iš sekančią asmeną: pirm.
du “Mirga.” Ir dabar stebėti — A. Mureiką jo pagelbininna, kad tas didvyris savo akis kas — A. Repšys, nutar. rašt.
atidarė pamatęs vyčią gabumą — A. Nausėdą fin. rašt. — J.
scenoj. Ir dabar jau rašo apie Karašauskas, kas. — J. Šiu
Mirgos veikalą kad buvo at šią iždo glob. — M. Mažei
vaidintas artistiškai. Tik vie t ką tvarkos užžiurėtojas — P.
Tuomi ir baig
ną dalyką pamiršo pasiaiškin S. Mureika.
ti, kad klaidą padarė sakyda- ta susirinkimas.
P. Stasys.
^mas kad Vyčiams neduos pirBknenybės. Ar gal sau mano,
Kad ne Vyčiai lošė tą perstaty- KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
ANTRA LAIDA KNYGELES
F
mą-

Antras atsitikimas. Atlėkė
aūt žiemos Strazdas į Clevelandą kuris save vadina kuni
gu ir dar to negana po savo
vardo rašo dvi dideles raides
— D. D. Apie raides nerašy
siu, tas nesvarbu. Bet kaip
man pasimatė nekurie Cleve
landiečiai iš pirmo jo išaiškini
mo suprato ko jos vertos ir jis
pats. Atsirado ir tokią, kurie
Strazdą pamylėjo.
Ir aš nupūškavau paklausyti Strazdo,
ar rudens laike Strazdas taippat čiulba kaip pavasarį. Bet
apsirikau. Kaip pradėjo čiul
bėti, tai pirmiausia savo plun
ksnas išgyrė, kad labai gražios
ir kožnam žmogui meilios, o
, paskui pradėjo snapuot su sas'vo snapeliu ant kunigą.

Praeitą vasarą buvo labai
Midelis sujudimas pardavinėti
'pajus (šėrus) dėl lietuviškos
Bendrovės. Ir turbūt
ėjo labai greitai, bet daasistojo. Direktoriai per
šokę.
Kaip davėsi
u rado dvi ypatas F.
J. H., ant kurią nori
savo apsirikimą

Brttigis.

“Kalėdos, Kalėdos! kas jūsų į dystei, ir priėjęs prie didelio
nelaukia..
j aržuolo dairėsi ar nėra kur paIr turtuolis ir varguolis, ir ‘togios šakos, po kuria galima
senas ir jaunas ir mažas...
būtą pasikarti.
Nusijuosė nuo pilvo dirželį,
Koki tai laimės šventė, ko
ki tai linksmios ramybės die užsinėrė sau ant kaklo ir jau
ną ką tai didžio, ką tai ste ketino kabintis į medį, kad
bėtinai prakilnaus ir žavėjan- pasirišus po kokia aržuolo
čio primenanti dieną diena šaka pasikarti ir užbaigti vi
tokią kokią mūsą žemiškame sus žemiškojo gyvenimo var
gyvenime taip mažai tėra.” gus, nelaimės ir sielvartėlius..
Taip kalbėjo Zidorių Juozas
Aplinkui tyla viešpatavo,
stovėdamas vieno didmiesčio sniegas baltavo, šaltis šalo,
parke ir glauzdamosi prie sto mėnulis skaisčiai balzganai
ro medžio kamieno.
švietė, niekas niekur nei krust
Aplinkui buvo tyku-tyku, Geresnių saužudystei aplinky
viešpatavo tyla pilniausia.
bių nei sapne nesusapnuosi.
Parko pievutės, kliombai,
Jau Juozas pasilipo ant atsi
takai, takeliai ir keliai apden kišusios aržuolo šakos ir prie
gti šviežiai tirštai iškritusiu jos riša dirželio galą paskui
sniegu, baltu-baltu kaip gulbės tik pasileis nuo šakos ir jau
pūkai, ir minkštučiuku kaip kabo, ir užbaigtas kriukis ir
kūdikio širdelė; taip visur vis sudiev visiems žmonėms, var
kas lygu-lygu, viskas vienodą gams ir nelaimėm.
viskas tyrai baltą tik pavir
Jau nusvarino žemyn kojas,
šiumi to net akį perveriančiu bet dar kamzielkos guzikai už
skaistaus baltumo žybsi mili- kliuvo už kokios tenai šakutės
jonai brilijantą tai mėnulio kurią nevalioja atsekti.
šviesa atsimušdama ir. lauždaTik staigu pasigirdo ore
mosi sniegą kristaluose žąvė- skardus varpo balsas: bam,
jančiai maloniai žaidžia.
bam, bam... Prisipildė tuo
Medžiai, medeliai ir krūmai mi garsu visas oras,' visas par
su krūmeliais storai sniegu kas. Tarsi kiekvienas mede
apsnigti ir šakas nusvarinę-nu- lis atkartojo to varpo garso
lenkę tarsi sapnuodami snau aidą... bam, bam, bam...
džia ir mintiją mintija apie
Tas Juozą sulaikė nuo sauką tai didžiai svarbą didžiai žudystės...
maloną ir didžiai rimtą
Atrišęs dirželį nuo medžio
Viens tik šaltis spaudžia vis šakos, nusinėrė nuo kaklo,
ką ir aptraukęs net medžią ša nušoko žemėn ir nuėjo į tą pu
kas šarma-šerkšna į jas veizė sę, iš kur girdėjosi nuolatinis
damas savo darbo puikia iš varpo gaudimas
svaizda gerėjasi, džiaugiasi ir
Eidamas sau manė:
dar labiaus šala ir visus ir vis
— Viešpatie, ačiū Tau, kad
ką spaudžia.
Tu manę sulaikei nuo patžuNet mėnulis padangėmis dystės šio varpo garsu. Tegul
tarp žvaigždelią šviesdamas ir tas varpas taip kaip kitus ir
tas tarsi nublanko ir jo šviesa manę šaukia prie Tavęs, tegul
tapo aiškiai balzganesnė nuo šaukia prie maldos, prie atgai
dauggalio šalčio intekmės.
los, prie ištvermės ir prie do
Juozas buvo apsivilkęs kaip rybių...
ant tokio šalčio, visiškai plo
Atėjo į bažnyčią pilna baž
nai. Buvo su rudeniniu siau- nyčia žmonią prisikimšusi,
talą su rudenine kepure ir su vargonai ūžia, giesmininkai
vasariniais čeverykais, ant ku giedą šviesą pilna • bažnyčią
rią dar neva buvo užmauti ka kvietką vainikais išdabinti al
liošai, bet kiauri, ir žinomą toriai, prie šoninio altoriaus
kad šilumos priduoti kojoms papuošta stainelė, kurioje Vie
nei kiek negalėjo.
špats Jėzus — Kūdikėlis guli
Juozo nepersenai išmirė vi tarp gyvulėlių ir piemenėlių
sa šeimyna. Tas jam daug iš- ant pluoštelio šieno ėdžiose.
kaščią padarė taip kad jis vi
Kunigas užgiedojo “Gloria
siškai nusibankrutijo.
in excelsis Deo.” Užgaudė var
Namą savininkas už kamba gonai ir didžiulio giesmininką
rią nuomą užgriebė visus ra choro balsai atkartotinai įvai
kandus ir daiktelius, ir nežiū riomis meliodijomis giedojo:
rint Juozo maldavimo išmetė “Garbė ant augštybės Dievui,
jį pusplikį ant gatvės pačiame o ramybė pasaulyje žmonėms
Kūčių vakare.
geros valios.”
Jisai vaikščiojo visą vakarą
Giedojo tą giesmę visi žmo
gatvėmis, o vidurnaktyje at nės, giedojo ir Juozas, ir be
sidūrė miesto parke, kur mes giedodamas taip susigraudino,
su juomi ir susipažinome.
kad net verkė.
Juozas ne visuomet buvo
Išsiskirstė po piemenėlių
skurdžiumi. Kitą kart jis bu mišią visi žmonės namo, o Juo
vo net turtingu, bet apsivedęs zas vis dar tebeklūpojo prieš
gavo pačią labai minkšto bū Kūdikėlį Jėzų stainelėje. Juo
do, kuri mėgo išeigas, parė jis ilgiaus meldėsi juo jam bu
dus ir kitus tiems panašius da vo ant širdies ramiau ir lenglykus.
viau...
Juozas ją labai mylėjo ir
negalėjo jai jos užgaidose nie
REVOLIUCIJA AR RAMUS
ko atsakyti. Tiesą pasakius
Šiandien nuo to laiko prasKULTŪROS DARBAS?
juodu labai mylėjosi, bet tai linkę jau keletas metą, JuoKaip pats vardas parodo, knygutė buvo meilė jausmą,
o ne pro zas yra vienu iš turtuolių ano
je gvildenama šių dienų klauismai. Ją
to...
didmiesčio.
Jisai kas metą
parašė žinomasmokslininkas Draskius.
Galiausia
pritrūko
turto
iš

su visa savo šeimyna Kalėdų
Knygutė paradyta pasikalbėjimo formo
je Darbiaus su Pudkium. Patartina tekliaus ir reikalingiausiems naktyje pirmutiniai ateina į
kiekvienam Įgyti ją. Knygelė 20 pusi., pragyvenimo dalykams, iš to bažnyčią ant piemenėlių mi
kaina tik 5c Kas prisius už 10c kra kilo ligos, kurios ir užsibaigė
šią.
sos ženklelių tas aplaikys šią knygutę
Juozienės ir ją vaiką mirtimi,
Juozienė, Juozo antroji pa
ir “Anykščių šilelis.” Imant nema
o
Juozo
visišku
bankrotu.
ti
kas metai daugiausia prisi
žiau kaip 100 egz., nuleidžiame dideli
Ne
gerą
minčią
vedamas
dėdavo prie surengimo Kalė
nuošimti.
Juozas atsidūrė parke.
A. RAMOŠKA,
dą eglaitės parapijos vaiką
SU W. Saratoga Str., Baltimore, MA.
Jisai ieškojo vietos saužu- mokykloje ir senelią prieglau
doje.
Juodu aprūpina kuomi tik
galėdama visus parapijoje esančius našlaičius.
Juodu yra tikrais varguolių

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą
ir į Vokietiją.

globėjais. Visi juodu gerbia, kam Dievus duoda tai ir drib IŠGIRSK VAIKŲ MALDĄ.
telia.
myli ir pagodonėje laiko..
’ Jėzulėli,
Kaip atsimena Juozas apie
Mažuolėli,
Ir'gyventi jiems sekasi, ir
savo rengimąsi prie pasikori
Jėzau dauggalingas.
turto turi įvalias... 0 jeigu
mo, tai tik nusispjauna ir su
jūs norite sužinot kokią laimę
Gražuolėli,,
murma: buvau kvailas kaip ne
Juozas rado dar tą pačią nak
Kūdikėli,
katalikas. Bet ačiū Dievui,
tį, kuomet nepasikorė, tai ir
Dieve maloningas.
kad manę Kalėdos išgelbėjo
tą galiu tamistoms pasakyti.
nuo tokios baisios nuodėmės
Tu vargėlyj’
Jisai tą pat rytą išeidamas
ir kvailystės.
Prakartėlyj
’
iš bažnyčios pamatė sustiru
O Juozienė jį apsikabinusi
Ant šienelio kieto,
sią ir nuo šalčio drebančią
pabučiuoja ir myluodama pri
našlaitėlę Onutę.
Jos pasi
Šaltį kęsdam’s,
taria:
gailėjo, pasiėmė su savimi ir
Graudžiai vergdam’s,
“Ačiū Viešpačiui už Kalė
nuėjęs pas senovės pažįsta
Skursdam’s prastoj viedas, kad nebūčiau tose Kalė
mą savo draugą kalvį, pas jį
[toj.
dose nuėjusi Jezulėliui pasi
apsigyveno.
Tąja našlaitėle
melsti, tai Dievai žino kur
Svietui laimės,
rūpinosi, leido į mokslus, taip
būčiau atsidūrusi, o dabar prie
Dievo meilės,
kaip savo tikrą vaiką Mergi
savo Juozelio ko manei be
Suteikdam’s ramybę.*
nai užaugus, ir kalviams per
trūksta!”
šant, Juozas tąją Onutę ėmė
Ištesėjai,
Ir meilės ir laimės ir turto,
sau už moterį ir dabar laimin visko širdelei likvalios.
Dovanojai,
Žadėtą linksmybę...
gai meilėje, sutikime gyvena.
— Ačiū Viešpačiui.
F. V.
0 žimoną kad jau jeigu i
Švenčiam šventę
Pasišventę
Išgalėmis savo.
i

L.D.S. reikalai

Broliai ir sesers.
Praeito LDS. seimo nutari
mą apie surengimą spaudos
savaičių jau taip kaip ir išpildėme.
Daugelyje koloniją jau tos
savaitės pasibaigė ir ją pasek
mės yra geros.
Negaila to padėto triūso ir
tos išeikvotos energijos, ku
rią mūsą kataliką visuomenės
veikėjai į tą dalyką įdėjo.
Pasekmės viso katalikiškos
spaudos platinimo yra dides
nės negu kad mes galėjome ti
kėtis.
Netik didesnėsės kolonijos
išsijudino, bet subruzdo ir
mažosios, net ir tokios apie
kurią buvimą ir gyvavimą pir
miaus net nei girdėti ne buvo.
Ką tai reiškia bendras sistematiškai
pravestas darbas,
darbas kuriam katalikiškoji
lietuvią visuomenė užjaučia
pritaria ir remia.
Tiesą mes galėjome dar
daug geresnes pasekmes turė
ti, ir ateityje, neabejoją kad
mes jas turėsime, bet kaip
ant antrą metą praktikos tai
turime būt pilnai patenkintais
ir tuomi ką turime, nes ir iš
to vien tik pasidžiaugti tega
lima.
Bet mes broliai ir seserys,
visi LDS. nariai ant tą pasekmią neapsistokime, tas tegul
mus vien tik padrąsina prie
tolimesnio uolaus veikimo.
Kuriose kolonijose turime
susitvėrusius K. Spaudos Sa
vaitės komitetus, tai tą komi
tetą ne likviduokime, tegul
tie komitetai veikia nuolatos,
tegul jie šviečia kaip toji ma
rią liktarna — švyturys, kuri
apsergėja laivus nuo susikulimo į pakraščiuose riogsančias
uolas, kuri parodo keleiviams
kelią, kuriuomi gali laimin
gai,
be pavojaus pasiekti
uostą - prieplauką Juk tuo
mi švyturiu, taja išganinga
šviėsa tai ir yra katalikiškoji
spaudą kurios skleidimu ir
platinimu privalome rūpinties
kiekvienas dbras ir susipra
tęs katalikas, kiekvienas lietuvys.

Šitą metą
Mes kas metą
Užgimimo Tavo.

romą* su gana šaltai ir nuodu
gniai apgalvotu išskaitliavimu.

Tavę garbint,
Tavę šlovint,
Dieve dauggalingas ,

Juk organizacija tarpsta ir
bujoja tik tuomet, kuomet
jos visi nariai yra apsišvie
tę ir susipratę, o tą taip tik
ir tegalima atsiekti per skai
tymą gerą raštą tai-gi dėlto
su tokiu uolumu juos platina
me ir platinsime.
Antrą svarbiu dalyku iš
seimo nutarimą, tai yra streikierią fondo išauginimas.
Dabar bent kiek apsidirbę
su spaudos savaite griebsimės
augyti savo LDS. streikierią
fondą
Tuomi tikslu aukoki
me po kiek kas išgalime į
streikierią fondą kaipo Kalė
dą dovaną

Tik vaikeliams —
Mažutėliams
Būk mielaširdingas...

Laike nuo Kalėdą iki užgavėnią pasistengkime surengti
po kokią pramogą, bent tose
kolonijose, 'kur LDS. stipres
nės kuopos randasi ir pelną iš
tą pramogą skirkime į strei
kierią fondą.

Nenusiminkime jeigu tas
pelnas bus mažas. Centas prie
cento susidaro kvoteriai, o iš
kvoterią dolerinės ir šimtinės.
Juk ne iškarto ir New Yorką išstatė — išbudavojo, bet
po biskelį. Taip ir mes strei
kierią fondą po biskį auginda
mi išauginsime į tokį kapita
lą su kuriuomi bus galima di
džiausią kovą su kapitalistais
varyti už savo teises ir už sa
vo darbo vaisius, už pageri
nimą savo būvio, už sumaži
nimą išnaudojimo ir kruvinos
skriaudos.

Aš netikiu, kad LDS. narią tarpe toksai beširdis bent
vienas rastūsi, kurs galėda
mas, o nepaaukautą keletos
centą į streikierią fondą — tas
yra negalimas daiktas.
O jei tik mes patys aukau
sime, ir taip dalykus pavėsi
me, kad pramogos tam tiks
lui rengsime ir išnaudosime
kiekvieną pasitaikiusią progą
sakau be abejonės, kad strei
kierią fondas nuolatos augs ir
augs ir galiausia taps mūsą
LDS.* tvirtove ir nuo streiko
Juo daugiau bus šviesos, nelaimės užvėja.
juo geriau pamatysime viso
Dėlto kiekvienas iš mūsą
kias pinkles ir kerplėšas ver
čiamas ant mūsą kelio, ku- pasistengkime kiek išgalėdami
riuomi keliaujame kaip prie ir kuomi galėdami prisidėti
žemiškos liglaikinės, taip ly prie to švento darbo prie tos
mūsą pareigos ir priedermės
giai ir prie amžinos laimės.
prie streikierią
LDS. centras, kitus visus išpildymo,
fondo
išauginimo.
„
reikalus tarsi užmiršęs, kaip
O dabar ateina tam tikslui
laikraštyje “Darbininke” tamistos galėjote pastebėti, dau kopatogiausis laikas, žiūrėki
giausia rūpinosi, kad tik tos me, kad mes jo nepražiopeoK. Spaudos savaitės gerai pa tume.
sisektą, o tas viskas buvo da-

Dieve — girdi!
Priimi^ širdį,
Meilę — su maldomis;

Raudą skaudžią
Giesmę graudžią
Ir su ašaromis....
Lai ramybė
Ir vienybė .
Pasaulyje klėstą

Kerštai, karės,
Vargą marės,
Kaip akmuo te skęsta...

Tegul žmonės
Vien malonės,
Meilės darbus veikia.
O Tu Dieve,
Dangaus Tėve
Suteik ko jiems reikia.

F. V.

60RDENS
Malted
Milk
HASNOEOUAL

gįl
Visokio užsiėmimo
žmonėms.
Nuvargęs ir sunervuotas biz
nierius.
Nervuotas persidirbęs
dirbtuvės darbininkas, profesio
nalia vyras arba moteris ras, kad

BORDEN’S

Malted Mil£
1N THE SOUARE PACKAOK .

vartojimas tarp valgių arba su
valgiais, karštas arba šaltas, yra Įstabiai pakeliantis apetitą ir
gaivinantis maistingas gėrimas.
Pasiimk pakeli šiandie ant
pardavimo visose aptiekoee.
PASIPIRK PAKELI
ŠIANDIE.

PARSIDUODA VISOSE
APTIBKOSE. ’

Išplldyk 81 kuponę Ir pasiųsk JĮ

Malted Milk Dept, D. JL
Borden’s Condensed Milk
Co., Newe York.
Įdedamos už 10c krasos ženkle
liu, gauni atskirai sample — už
tektinai išmėginimui
Vardas

Adresas

Per mano tarpininkygtę galieite pagelbsti

BADU MIRŠTANTIEMS LIETUVOJE
Jūsų broliams

KARES TREMTINIAMS VOKIETIJOJE.
PASTABA: — Pagal {status galima siųsti tiktai per vieną
Įstaigą Mgyje vieno mėnesio sekančiai: kartos tremtiniams ne

daugiau kaip po $125, Šeimynoms $125, pavienėms ypatoms $75
ir nepilnamečiams $25.
DIDtlAŪSIS LIETUVIŲ BANKAS

JUOZO K0WALIAUSK0.
Tel. Richmond $40.

111 SALĖM STUKT,

BOSTON, MASS.

Pinigus Rusijos pirkite, nes tik dabar kursas žemas
Pagal žeminusį dienos kursą galite pasipirkti tiktai p as:

Bankierių Juozą Kovaliauską

111 Salėm St

Boston, Mass.

■
ė

ARBININKAS

niekos, neapkantos, žmonių žiaurumo sunkiau
*
siuose momentuose,
tamsiausiose valandose re
miantis v tik ant vilties, kad Tiesa turi laimėti —
uf
reikia prakilnios dvasios drąsos.
Skaičiau tragingą, įkvepiantį vieno di C1Z10
Kiekvieno gyvenime pasitaiko daug tokią va vyro gyvenimą.
landą, kada žmogus po širdingiausią pastangą
Nuveikti jo darbai puošia kelintos jau kartos
pasiekti sielos troškimą, sutikęs žiaurias nepasi gyvenimus nuo jo laikų: bet visas jo gyvenimas
sekimo akis, matydamas, kad jo geriausi norai buvo tai ilga, debesiuota kentėjimo diena.
palieka bergždžia svajonė, dvasinės spėkos ap
Tas vyras vadinosi Ludwig van Beethoven.
leidžia, — jis abejonėje pradeda sau kalbėti: “Ko
Jis gimė paprastuose nameliuose, Bonn’e, 1770
vertas mano darbaš^ maMo gyvenimas?
Kam tu m.
Jo tėvai buvo neturtingi, bet tai maža svarriu aš kęsti skurdą, nuliūdimą, pasaulio užmir ba.
Daugiausiai prakilnių ir garbingų vyrą tėvai i
šimą ir gyvenimo nepasekmes?
Kodėl mano spė buvo neturtingi.
kos ir pastangos eiti keliu žmogaus gero, mielaTragedija inžengė į Beethoven’o gyvenimą ne ;
širdingo ir teisingo nyksta? Kodel-gi nelemta yra ’ iš priežasties jo tėvų neturtingumo, bet, kadangi ‘
man turėti ko trokštu?
Ar prakilnūs siekiai ir
jie visai nesugebėjo apkainuoti puikių dvasios do- •
troškimai, dideli idealai dar turi pasaulyje vertę? vanų, kuriomis jų vaikas buvo apdovanotas.
Šie yra dideli klausimai; yra tai ašaros liū
Jo tėvas neturėjo kitokios minties, kaip vien =
dinčios sielos.
tik išnaudoti muzikalį sūnaus talentą.
Jie yra sunkūs atsakyti paprastu kasdieninės
Vienuoliktiems metams sukakus, jis jau ėmė j
logikos ir materijalio protavimo keliu, bet sielos
dalyvumą teatro orkestroje ir vilko naštą per sun- ;
gelmėse, kas tokio galingesnio už logiką ir prota kią jaunoifts jo jėgoms pakelti.
vimą kalba mums, kad viskas tas turi didelę ver
Jo sveikata buvo silpna; niekas nesirado ap- j
tę ir kad mes turime nuolat žiūrėti aiškiomis aki kainuoti jo genijų; ir pačioje garbėje jo vyrišku- ’
mis į šviesią ateitį, nors ir tamsiausi deebsiai deng mo, kuomet jis buvo tik-ką bepradedąs atjausti sa- i
tą ją nuo mūsą.
vo galingumą, jo gyvenimą užtemdė neišgydoma i
Blizganti paviršium laimė, visko pilnumas, liga: jis pradėjo prarasti girdėjimą.
saumvliškai užganėdintas gyvenimas neturi išvesti
Tik pamąstykie!
mus iš kelio teisybės.
Jeigu pažinsime ją, mes
Muzikas, nuo kurio priklausė puiki balsų har- ■
neeisime ieškoti užsiganėdinimo viešbutyje,
nes monija jo pasisekimui — ir kurčias dvidešimt šeš
pažinimas tiesos ir yra didžiausiu sielos užganėdi- tuose metuose!
nimu
tikra laimė.
Neturto prislėgtas, neužjaučiamas, apviltas ir '
Gyvenime yra kas tokio didesnio, augštesnio, išjuoktas nuo savo brolėno, kuriam buvo paauka- į
negu svaiginantis viešbučio vyliojimas, materija vęs viską, toji nenusilpninama dvasia dar davė
lio pasaulio užgirimas.
pasauliui muziką, kuri džiugina ir žavi vyrų ir mo
Jautimas padaryto gero darbo, stiprus prisi terų širdžių milijonus.
>
rišimo prie idealo; teisingumas kiekvieno žingsnio,
— Aš neturiu, — išsitarė jis vieną kartą, —.
kitą gyvenimo savo darbais pasaldinimas, pakėli draugų; aš turiu gyventi vienas.
Bet-gi žinau,
mas, ta meilės šviesa kitą akyse,
atkreiptose į kad mano širdyje Dievas yra arčiau dėl manęs, ne
mus — jie tai yra nevystantieji gyvenimo žiedai gu dėl kitų.
Aš artinuosi prie Jo be baimės; aš
vainike tos garbės, kuri yra didesnė už mus pačius visada į Jį tikėjau.
Nei-gi rūpinuosi apie mano
ir kurios mes nerasime viešbutyje.
/
muziką, kurios joks priešingas likimas nepanai
Teisybė gyvenime atneša sielai romą, būdo kins ir kuri paliuosuos tą, kurs supranta ją iš
diržingumą išdirba, pastovumą sukelia, inkvepia skurdo, kurs paliečia ir kitus.
*
kad turtas ir materijalizmas nėra laimė.
V
O kitą kartą tarė:
Toks gyvenimas yra tai gyvenimas be mirties
— Aš noriu darodyti kad, jeigu kas nors tei
— yra tai pildymas tiesos, kaip mes ją supranta singai ir garbingai veikia, per tą tik veikimą ga
me ir matome, sutinkant pasekmes drąsiai, be nu lės pergalėti nelaimes.
siminimo.
Reiškia tai gyventi, kad duoti, bet
Atmenant Beethoven’o gyvenimą, nei vienas
ne vien tiktai, kad gauti ką, pasirūpinimas dau žmogus negali skaityti tų jo žodžių, viršui pami
giaus tuomi, ką mes duodame, o ne ką gauname, nėtų, kad neatjaustų savo sieloje paguodos ir su
daugiaus tuomi kas mes esame, o ne ką turime.
stiprinimo.
Žmonija šiandieną sapnuoja auksiniais sapnais
Pažymėtina gi, kad istorijos didvyrių gyve
apie tą, ką padaryti galėtą, kad pinigą turėtą, nimo pradžioje visuomet buvo pradėta kentėjime,
apie tą laimę, linksmybę smagumą, ramybę ir nedatekliuje, o stiprinta per skausmus ir apvyli-.
taiką, ką ji minioms suteiktą.
Bet turtas kaip mus.
tik negali nupirkti to, ko pasaulis daugiausiai
Mes gan tankiai girdžiame apie vyskupus:
trokšta — meilės, malonumo, ramybės, inkvėpimo, Valančių, Baroną, kaipo garsius' mūsų Tėvynės
tikėjimo, teisybės. Didžiausia dovana ką žmogus veikėjus.
Bet, kad juos tikrai pažinti, įsižiūrėpasauliui gali duoti, tai yra patarnavimas.
Ir kie ir tėmykie į gilius ruožus jų veiduose.
tokį patarnavimą, augščiausioje formoje, giliau
Didysis Vytautas, kurs išplatino Lietuvos rusioje prasmėje, — mes atrandame pašvęstą žmonijai bežius nuo Baltikos iki Juodųjų jūrių, niekad nesi
Stainelės ėdžiose.
juokė; niekad nebuvo linksmas; kėlėsi nepaten
Per visus amžius kiekviena didelė tiesa turėjo
kintas; jis visuomet buvo užsiėmęs, mąstantis:
kovoti už savo vietą.
Bet pasekėjui jos ir pasau net jo gyvenimo užbaiga buvo vien tik kentėjimas.
lis žind, kaip verta yra kovoti už tikrą tiesą.
Iš
Buvo tai garsus rašytojas, kurs pasakė: —
tokios kovos pergalėtojas išeina su nauja stiprybe. kas buvo gerai parašyta, tai buvo gerai iškentėta.
Numindžiota, nukirsta žolė visad’ išaugo žalesnė.
O kitas sekančiai išsireiškė: - didvyrių gyveVisi mes turime nuolat kovoti už savo idealus, už nimai buvo tai ilgo kentėjimo gyvenimai.
tiesą, nežiūrint į tą, kiek ta kova mums atseina,
Žmogus savo nepasisekime arba apvylime vien
neklausant užgirimo arba nupeikimo saumylistoje tik tuo susiramina, žinodamas, kad kentėjimas ir
paskendusios minios viešbutyje.
Jeigu mes esame skausmai ves jį prie pasisekimo, jeigu tik teisin
tikri, kad einame su tiesa, pagal mūsą augščiau- gai ir ištvermiai vykdamas prie tikslo ištvers iki
sios šviesos, sekdami spindinčią žvaigždę savo
galui.
prakilnaus tikslo, mes esam nepergalimi, nežiū
Jeigu vykdamas blogai veiksi, tapsi sunaikin
rint ar takas mūsą eis per gražias lygumas ar per tas.
Tad-gi pergalėkie, tuo-gi sustiprinant dva
kalnus ir tankynus. Nakties tamsybės nyksta su sią prie augštesnių ir prakilnesnių siekių.
pasirodimu saulės.
Klaidinga žmonija pabaigoje
Kristus gi gimė paprasčiausiame kampelyje;
pripažįsta tiesai augščiansią vietą.
kentėjo visą gyvenimą; pagalios pakėlė sunkų »
Lai tada Kristaus atėjimas į pasaulį būna
Kryžių ir nešė jį ant nuvargintų savo pečių.
Net
mums gyvu pavyzdžiu, kaip mes turime drąsiai
prikaltas ant jo numirė.
Tik per Kryžių ir kentė
eiti prie tą idealą, kuriuoš Jis mums nurodė.
jimą atpirko šį pasaulį iš nuodėmių.
Buvo gi pa 5
Kiekvienas apvaikščiojimas ir atminimas užgimi
saulio Išganytojas!
»
mo Dievo-Žmogaus ėdžiose lai būna mūsą sustipri
Nebuvo kitokio išėjimo, lengvesnio kelio dėl
nimu, mūsą puolančios dvasios sužadinimu, gy
Jo didybės ir garbės: ir nebus kitokio dėl nei vie
venimo kovoje už tiesą; šioje pakalnėje sunno žmogaus!
kybią, skurdo, ore neteisybės dulkią, nemorališ
0
kumo, dujose materijalizmo krikščionišku idealu,
kurs ten augštai tarp kalną savo žibintuvą i
Ar nori būti didis?
pasaulį kreipia.
Teisingai ir ištvermiai siekkie prie prakilnaus
Kaessus.
ir garbingo tikslo!
Ir kentėkie!
Kentėjimas gi vra visuotinis išėjimas ir kelias!
GARSI BETLIEJAUS NAKTIS.

Ar nori būti didis?

Kalėdų dovanos.
A. MATUTIS.

Buvo tai Kūčių va- jis yra tėvu, net našlaičių tėvu, nes jie motinos jau
karas.
nebeturi — pasimirė...
“Eikite gultu — la
Pamatymo noras jį pergalėjo ir jis tylomis nuė
bą vakarą!” — buvo jo jų kambario link. Tame laike vaikučiai meldė
jiems tarta.
si. Tas jų pasielgimas labai jį sujudino, ir kuomet
Jonukas ir Marytė jis išgirdo Marytės žodžius — “palaimink mūsų
gan liūdnai apsiaša tėtę” — gailios ašaros nuriedėjo per jo skruostus,
roję nukiutind į jų o Jonuko prisižadėjimas — “būsiu geru vaiku” —
miegamąjį kambarį.
pralinksmino jį, ir jis visai persimainė.
Tėvas tą dieną bu
— Nuostabu, kad visai pamiršau, — tarė sau,
vo nuo darbo ir kitų — kaip ilgėjaus tų brangių Kalėdų švenčių, kuo
rūpesčių nuvargęs, o met mažas dar buvau. Turiu atitaisyti mano klai
kadangi nedavė jam dą, išklausant vaikučių meldimąsi.
ramybės
visokiais
Po to atsigrįžęs, atsitolino nuo jų kambario,
klausymais ir meldi numetė šliures ir naktinį aprėdalą, persirėdė ir išė
mais Kalėdų dovanų, jo miestan, idant supirkus viską, ko vaikučiai mel
apie kurias nusibodo • dė Augščiausiojo.
jam klausyties ir ant
Tai padaręs, sugrįžo jis namon labai linksmas,
klausymų atsakinėti, linksmesnis negu kitados buvo. Džiaugėsi visa sie
nuvarė juos gultu se la, kad vaikučiai ateinantį rytą didžiai nusistebės,
ptyniose, vieton aš . pamatę Kalėdų dovanas.
tuntos valandos.
— Laimingas jaučiuosi! — tai prataręs, susta
Tokia dabar bran tė jis visas dovanas prie vaikučių kambario durų.
genybė, kad sunku ir
— Prižadu kiekvieną metą panašiai elgties ir te
aprokuoti visokias iš gu šv. Mikalojus lankosi pas mus kiekvieną Kūčių
eigas, o, mat, ką jie naktį; — padaręs tuos prižadus ir būdamas užganėdar užsimanė: dova ’.dintas, nuėjo jis ant nakties atilsio.
nų! Ne tie jau laikai;
#
*
pirmiau, kuomet ka
rės dar nebuvo, vis
Rytmetį pradėjo švisti, kuomet dienos viešpats
kas pigiau atsieidavo, o prie to gi šv. atminties ma apgalėjo tamsybių eonus ir žvaigždės viena po kitai
no pačiutė šį-tą sugebėdavo sutaupinti; nūn-gi vai nyko; tuomet keturios mėlynos akutės plačiai atsi
kų ir tarnaitės užlaikymas mane visą apsunkina, vėrė, tuo gi pačiu sykiu įsismeigė į Kalėdą dova
kad pats jau nebežinau, ką pradėti ir ko griebties; nas. Tuojau vaikučiai pašoko iš lovos, linksmi ir
•visi reikalai palaidi ir daugiau išlaidų.
užganėdinti, jog tos dovanos, kurią meldė, čia ties
O vaikučiai dar nemiegojo, jie verkšleno, kad kojomis guli. Begalo džiaugėsi ir net verkė; tuo
jų tėtė taip negerai su jais pasielgė, nesuteikdamas pačiu sykiu šaukė tėtę: — “skubink ir ateik pažiū
jiems dovanų ir nuvarydamas juos taip anksti gul rėti, kokias dovanas šv. Mikalojus šią naktį atga
tų. Prie mamos taip nebūta. Kuomet dar ji buvo gy beno; viską turiva, ko meldėva...”
va, visuomet ir eglelė rasdavosi ir įvairių dovanų
— Dabar, brangusis tėte, — tarė Marytė džiau
būdavo. O dabar visai nieko.
gdamosi, — tikėsi, jog yra šv. Mikalojus; aš tą ži
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— Kas-gi atsitiko su tėte, kad jis taip persi
mainė ir tapo toks negeras dėl inūsų? — klausė
vienas kito vaikučiai.
Aštuntą, devintą ir dešimtą išmušė laikrodis.
Jie dar buvo neužmigę. Įvairios mintys ir-gi nesu
teikė jiems ramumo ir užsiganėdinimo. Kiekvienas
sau mąstė.
— Maryte, ar tu dar nemiegi? — užklausė Jo
nukas.
— Ne brolyti, — atsiliepė saldus mergaitės bal
sas, — stengiausi, bet negaliu; mano akys nesimerkia. Prie to liūdna man darosi, kad tėtė pa
sakė, jog šv. Mikalojaus nebėra. Bet aš žinau, jog
yra, ir tėtė negali to užginčyti, kadangi jis kas
metai ateidavo pirmiau, prieš brangios mamytės mi
rimą.
— Bet-gi klausyk, Jonuk, *— tarė sesytė. —
Rodosi man, kad mama visuomet melsdavosi, saky
dama, jog Dievas visada išklauso, jeigu kas gerai
meldžiasi ir, be abejonės, ji prašydavo Dievo, idant
prisiųstų šv. Mikalojų su maišu įvairių dovanų, ko
kias kad apturėdavova kas metą.
— Tatai reikėtų, — paskatino Jonukas, — pa
simelsti, kaip kad mama melsdavosi ir prašyti Die
vo, kad prisiųstų dovanų maišą.
—Aš ir-gi taip manau, — atsiliepė Marytė.
Dariaus nieko neištarę, klaupėsi jiedu ant ke
lių, susidėję rankas ties krutinę.
— Tai-gi, Jonuk, — pradėjo sesytė, — turiva
tvirtai tikėti, jog tąsias dovanas, kurių prašysva,
turiva apturėti. Tu-gi turi dabar tylėti ir laukti,
pakol aš ištarsiu “amen,” tuomet pats atkartosi
savo meldimą, ko reikalauji.
— Gerai; pirma pradėk!
— Brangusis Jėzau, — pasiliejo malda iš mer-*
kaitės lūpų,
žvilgterėk ant mano brolyčio ir su
teik savo malones dėl mūsų, kurių prašova; palai
mink mūsų tėtę, idant jis tikėtų, jog yra $v. Mi
kalojus, kurs pasirodo daug geresnis, neš myli mus;
taip-gi lai nebesirūstina ant manęs ir brolyčio. Nuo
savęs aš meldžiu, idant šv. Mikalojus atneštų man
lėlę, virdulį ir puodžiukus. Tikiu, jog mano pra
šymą išklausysi, — “amen.”
— Mielas Jėzau, — pradėjo Jonukas, — atsiųsk
šią naktį šv. Mikalojų, kad atneštų įvairių dovanų.,
Aš noriu turėti uogučių, saldainių, knygų ir daug'
kitko, — “amen/’ — tuomet būsiu geru vaiku.
Pabaigę kiekvienas savo maldą, truputį nusi
džiaugė viltyje, jog rytmetyje apturės pageidauja
mas dovanas, ir gan linksmi nulindo po duknomis
ir netrukus sumigo. •
,

Tėvas gi prie laikraščių buvo bepradėjęs snaug
bet skardus dešimtos valandos mušimas pabuJ
f]
> jį; pašokęs jis atsiminė apie gan rūstų pasi
elgimą su vaikučiais. Gailėjosi tai padaręs, bet ką
padaryti — pervėlu jau dabar; jie gal miega sal
džiu miegu. Nereikia jų budinti. Bet-gi jų pama
tymo noras — miega jie, ar ne — traukte jį trau
kė, kad pažvelgus į jų miegamąjį kambarį. Sąžinė,
rodą jau išmėtinėjo netikusį jo pasielgimą. Juk

nojau.
Tėvas iš linksmumo ir užsiganėdinimo net pa
šoko; visi linksmus buvo, o mažas Jonukas, apsi
kabinęs tėvo kelius, apreiškė to visko paslaptį ir ap
sakė, kaip Marytė minėjo, jog brangioji mama vi
suomet melsdavosi ir Dievas danguje išklausydavo
josios maldą.
— Tai-gi ir mudu tą padarėva, ir Dievas išrau
sė mudviejų maldą. — užbaigė Jonukas.
• — Turiu pripažinti, — pritarė tėvas, jog Die
vas, jūsų maldą išklausęs, tą viską jums suteikė.
(Lai taip jau būna mano malonusis kūdiki, — tarė
savyje tėvas; — būtų gal perskaudu, jeigu pasa
kyčiau teisybę...).
St. Bonaventūre, N. Y.
Gruodis, 1914.

Viešbuty nebuvo jiems vietos.
Pasaulio atsinešimą prie kiekvienos naujai
apsireiškusios Tiesos galima/ skaityti trumpoje apysakoje didžiausio užgimimo nuo Laiko pradžios.
Marija pagimdė vaikelį Kristų ėdžiose — “nes ne
buvo viešbutyje vietos Jiems.”*
Dėl pasaulinės garbės,
šlovės,
materijalio
pasisekimo, laurais apvainikuoto triumfo gra
žybėje šviesų spindančio viešbučio durys plačiai
atdaros, žavėjanti muzika svaigina viduje, ir vis
kas ten laukia tų malonių svečių.
Bet norui eiti prakilnių siekių link, karžygiš
kai pastangai daryti pasaulį gražesniu, pašventi
mui sielos dideliems idealams — reiškia ėdžios ir
siauras erškėčiais apaugęs takas, apšviestas tiktai
Tiesos žibintuvu augštai iškeltu rankoje Tikslo.
•
Tiesa visados turi iškovoti sau taką pasaulyje.
Teisybė turi viena pati eiti į Alyvų Daržą.
Tei
singumas turi drąsiai eiti ant Kalno Kalvarijos,
nežiūrint visų pastangų dedamų nužudyti jį.
Mei
lė visados turi išsilieti iš tamsių neapykantos de
besių, norinčių užtemdyti ją.
Šitos didelės ir gražios pasaulio tiesos turi už
gimti ėdžiose skurdo, skausmo ir kančių, nebesurandant sau vietos viešbutyje žmogaus minties.
Paskiau įsigalėję, jos paskandina savo’šviesybė
je viskas ir priima į savo tarpą tuos, kurie ne
priėmė jų valandose priespaudos ir sunkios kovos
su tamsybėmis.
Kristui, Didžiausios Tiesos pasiuntiniui atė
jus, kaipo kūdikiui, nebuvo vietos viešbutyje.
Kaipo vaikeliui nebuvo Jam vietos Izraęliuje, kai
po žmogui nuteistam Piloto miriop, Jam nebuvo
vietos ant žemės.
Gyvenimas Jo išrodė žmonėms klaida, pasek
mės bergždžios, o vienok šiandieną pasaulis turi
desetkus tūkstančių bažnyčių, dvasiškų viešbučių
pastatytų Jo atminčiai.

Gyventi ant Tiesos Kalno ir ginti ją nuo pa-
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A Matutis.

Žvaigždės mirgsi, žiba, šviečia,
Tarsi aukso lietus lija,
Karalius stebėties kviečia,
Kur Jėzus, juozap’s, Marija.

Kalėdų DovanoS

Aniolai piemenis kelia, Žodžiais giesmių stebuklingų.
Vargšai bėga į kūtelę,
Pilni lūkesčių slaptingų.
f

|į^“DARBINTNKAS”

$8.00

Metams.

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALBNDORIU8 DYKAI.

ig^DARBININKAS”

Kokį džiaugsmą širdis jautė
Tų laimingų prasčiokėlių;
Jie tarsi dvasios pagauti
Džiaugėsi Jėzų Kūdikėliu.

Metams. ............................ $8.00

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.

f^-DARBININKAS”

Metams.

...........$8.00

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.

E^-DARBINtNKAS”

Metams. ............................ $8.00

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.

Kūdikėli nekalčiausis,
Mūsų laimei čia užgimęs,
Būdams Dievas galingiausia,
Vargai žmogum prisidengęs.

gg^DARBINTNKAS”

Metams.

..............

$8.00

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.

f^-DARBININKAS”

•

Tu Tėvas vargšų našlaičių,
Liuosuotojas prispaustųjų!
Išgriauki sostą dievaičių —
Septynių griekų didžiųjų.

* Vab. Juozas.

Metams. .'......................... $8.00

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.

^^‘•DARBININKAS”

Metams................................. $8X»

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORtUŠ DYKAI.

P. S. Užsienyje. Bostone ir apiellnl

“DARBINTNKž

metams $4.00.
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Jaunimo darželis

Viso____________ $49.00
Smulkią auką______ 3.00

KALĖDOS

Tad išviso inplaukė $52.00

Dar bus prakalbos gruodžio
16 d., nedėlioj, 7:30 vai. vakare, Pan. Šv. Apreiškimo parap.
salėje. Prie $199 pirmiau Brooklyne surinktą dar gerokas
pluoštas prisidės.
BOSTONAS NESNAUDŽIA,

KALĖDOS.

NAUDINGI PATARIMAI.
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P-as J. E. Karosas tik ką a
irisiuntė žinią, kur trumpai j
jasakyta, kad Bostono draugi- ž
jos baigia $400.00 krauti. Tai s
ik pradžia esanti. Būsią ten į
net dvejos prakalbos. Draugi- \
jos savo aukomis nustebinsią s
visą Ameriką.
,
j
Žinant bostoniečią darbštų- c
mą, uolumą, pasišventimą ir t
ištvermę, nėra reikalo ir ste- ž
bėties. Jie tokie patrijotai, J
kad savo liekamą uždarbį pa- i
sirengę per pusę su Numylėta t
Lietuva pasidalinti.
Jei visi
lietuviai taip apsišvietę būtą, ž
nenusigąstame nei vokiečią
“kultūros.”
5
Jau esame tikri, kad Bosto- c
no lietuviai Kalėdinią dovaną c
$1.000.00 lengvai ant Lietuvos
aukuro padės. O gal ir dau- į
giau?..
Pirmiau buvo paskelbta $1.- i
Viso_____________ $30.00
Tai šv. Jurgio par. Federaci 120.00.
Per savaitę inplaukė 170 do- i
jos Komitetas Chicagoje sukir
lerią.
1
to tokį pat Komitetą Bostone.
Viso
iki
gruodžio
10
d.
Kalė

Bet kas sukirs kitas Bostono
draugjas: darbininką, moterą dinią dovaną suplaukė $1.290.- i
00.
i
ir vyčią kuopas?
Šią
skaitlinę
prieš
akis
tui
Piln. Blaivininką 27 kp.
(taip-pat šv. Jurgio parapijoj, rint, galima spręsti, kad viChicagoje) iš kasos paklojo si Amerikos lietuviai lengvai ;
$10.00. 32 skyrius visokią au Kalėdą fondan sukrautą $10.- ’
ką sunešė $22.00. Taip ir su 000.00, jeigu taip pasišvęstą, i
kaip Ėgšiol aukavusieji pasiš- ]
silipdė čekis $118.00 vertės.
Pirmiau Kalėdinią dovaną 32 ventė.
Tad laukiame visą lietuviš- i
skyrius prisiuntė $25.00, tad
ką
kolioniją pasišventimą pa- j
su daabrtinėmis susidaro $143.
rodysiant
Tai tik vieno 32 skyriaus'iš šv.
Reikia sukrusti draugijoms :
Jurgio parapijos dovana!
kuopoms,
pavieniams. Kalėdos
O kur dar visa Chicaga?
jau
nebetoli.
Reikia skubin- :
Eina neaiškus gandas, kad
39 skyrius šv. Kryžiaus parap., ties. Kalkime geležį, kol ji
rengiasi prie didelio žygio. O-. karšta. Dėkime Lietuvai au
ficijalio patvirtinimo dar ne kas, kol ji reikalauja. Auko
gavom, tad nieko išanksto ne kime greit, nelaukime, nes tau
galima spręsti,) tik tiek yra ži tos priešai Lietuvoje kasdien
noma, kad šv. Kryžiaus para šventvagystę pildo. Skubinkim
pijoj yra daug gerą žmonią ir Tėvynę liuosuoti, nes ji laisvės
jei jie pasirįžtą šv. Jurgio pa trokšta.
K. Pakštas, T. Fondo sekr.
rapiją sukirsti, tai ir galėtą,
456
Grand Street,
bet reikėtą išsijuosus padirbė
Brooklyn, N. Y.
ti.

Tuomtarpu iš kitą Chicagos
parapiją ar skyrią jokią žinią
negauname. Nežinau, kas ten
dedasi. Tad su nekantrumu ir
iš ten lauksime ir malonią žinelią, ir čakią~.
Dirbkite, vyrai! Jūsą darbą
Lietuva laukia!

TAUTOS F. AUKOS.
' Chicago, III.

Pas ponus Gedvilus, 733 W.
19-th St, apslankė garnys ir
padovanojo dukterį: Adolfiną-Nataliją.' Iš tos priežasties
lapkričio 29 d. buvo linksmos,
krikštynos ir susirinkę svečiai
už garnio dovaną sudėjo dova
ną nukentėjusiems dėl karės į
Tautos Fondą.
Po $1.00 aukavo šie: V.
Stulpinas, S. Dirmaitis, J. DirI maitienė, P. Tubutis, A Sror
gienė, A Gedvilas ir Gedvilie
nė, T. Narmavičaitė, P. Milei> Klulčy

a
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ukalba angliskai.
Nesiduok save išnaudoti vi-1
šokiems agentams.
. LDS. 1-os kuopos mėnesinis . Teisingiausia ir geriausia
RTiRirinkimas įvyks nedėlioję, gali būti išpildytos, tik Munigruodžio 23 d. šv. Petro para cipal Building’e, nes tie ad
pijos salėje tuojaus po pamal vokatai paklausė prezidento
dų 1 vai. Visi nariai malonė Wilsono atsišaukimo ir patar
kit pribūti į šį susirinkimą, nauja visiems dykai.
nes bus svarbių reikalų ap-,
Jeigu negausi blankos, tai
svarstyti. Taip-gi bus rinki nueik į tą vietą ir prašyk, kad
mas naujos kuopos valdybos duotų, nes praėjus laikui, kad
ateinantiems 1918 metams. neturėtumėte kokių nesmagu
Meldžiame ir naujų narių atsi mų.
vesti prisirašyti.
------ o-----Valdyba.

V ietines žinios

Kare ir taika
o

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia L. Vyčių 2 kuopa

iMrto

m rai įm

| SIMON F. PAUXTIS
Attomey-at-laic

SUBATOJE,

(LIETUVIS ADVOKATAS g

TAS SAV<
PYTUS *

; i Pobaipęs mokslą Pensilvanijos
a
Gruodžio-Dec. 22 d. 1917,
univeristete.
>•
Šv. Baltramiejaus svetainėje,
Užsiima varymu provų visuose
387 Lisbon St., Lewiston, Me.'
teismuose.
Prasidės 7:30 vai. vakare.
(Į
ii 922 Land Title Building,
Broad & Chestnut St J?
Kalbės garsus kalbėtojas ii

I
PRIVALO DABA*
48, prieš 8.
Reiškia abie
PASIŲSTI Į RU
True translation filed withthepost- juose rūmuose milžiniška di
master at Boston, Mass. on Dec. 19,1917
JOS VALSTYBINI
as reųuired by the act of October 6,1917 džiuma balsų krito už panaiki
APSAUGOS BANK4*
Įvairios žinios tebeina iš nimą girto biznio visose Suvie
BELL PHONE :
gerb.
K.
Pakštas.
ii
Nes tikui dabar raBūtų už
Rusijos apie tai, kuri pusė — nytose Valstijose.
Offiso — Spruce 2290.
ii
Įžanga^dykai.
bllo kaina žema.
revoliucijonierių ar kontrevo- drausta dirbti, pardavinėti ir
Namų — Tioga 4442 J. -:Į
Kviečia Komitetas. ii
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ BANKAS
1212 W. ERIE AVĖ.
Hucijonierių kįla kovoje už įgabenti svaigalus į Suvieny
ii
MASS. VALSTIJOJE
PHILADELPHIA, PA.
viršenybę.
Iš tų įvairių įvai tas Valstijas.
GERIAUSIOS
JUOZO KOWALIAUSKO,
Bet čia dar ne pilnas smū
riausių žinių ir negalima nu
—ir—
Tos rezo
manyti kuriai pusei geriau se gis girtam bizniui.
ui Salėm str, boston, mas&.
liucijos eis į visų valstijų le- PUIKIAUSIOS PRAKALBOS
kasi kilti augštyn.
TeL Richmond 843.
CHELSEA, MASS.
Tuo tarpu pradinės taikos gislaturas ir ten jos turi būt
S. L. R. K. A 21 kuopos
PINIGUS
ant apsaugojimo priimu ir
Aukotojai nukentėjusiems derybos tarpe bolševikų ir te perbalsuotos.
Dabar visose
Tel. So. Boeton 270
Lietuvos Vyčių 17 kuopos
moku 4 nuoš.
Bus
nedėlios
vakare,
nuo karės lietuviams ir Lietu utonų delegatų tęsiasi Lietu valstijose užvirs sausųjų ir
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
PINIGUS Rusijos perku ir pardu>
susirinkimas bus gruodžio 23
Gruodžio 23 d., 1917 m.
vos Respublikos reikalams per viškoje Brastoje. Tikros de- Slapiųjų kova.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai.
du
pagal žemiausią dienos kursą.
dieną 3 vai. po pietų Šv. Petro
Šv. Petro Lietuvių Bažnytinėje
Ofiso valandos:
Tautos Fondą, kuriuos surin- rybos, kuriomis būtų įvykinta
PINIGUS pasiunčiu | Rusijos Vals
parapijos bažnytinėje svetai
Ryt tis iki 9 vai.
Svetainėje,
tybinę Apsaugos Banką ir siuntėjam*
ko laike prakalbų Lietuvos Sū- taika, po kurios Rusijos ka
Po pietų 1 iki 3
nėje. Meldžiame visų narių at
Fifth
St.,
So.
Boston,
Mass.
pristatau to banko knygutes greitu
CLEVELAND, OCIO.
vakarais 6 iki 9
silankyti. Bus valdybos rinki nų ir Dukterų Draugijos gruo- riuomenės pasitrauktų iš kan i
laiku.
n
Prasidės
7
vai.
vakare.
nio fronto, prasidės kaip spė
536 Broadway, So. Boston.
PINIGUS į Rusiją pasiunčiu pačta
mai, o taip-gi yra keletas džio 16 d.
Atsisveikino.
Prakalbų Rengėjai.
Po
$1.00
aukavo
šios
ypa

jama
ateinantį
utaminką.
į
ir
telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
svarbių dalykų apkalbėti, yNedėlioję gruodžio 9 d. šv.
tos:
A.
Novošiunas,
J.
Migrašus adresatų.
Bolševikai
nuolaidūs
pač dėl teatro surengimo.
TĖMYKITE!
PINIGUS inteikiu per 4 dienas gy
Jurgio Giedorių Dr-jos Cho
linienė, M. Barišauskiutė, O.
teutonams.
Sykiu pranešu So. Bostono
Reikalinga
vyrų ir mer venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
LIETUVOS
RESPUBLIKA
V
ginų mokinties barberlo jai to nori.
Vokietijos ir Austrijos uz- ras laikė ekstra susirinkimą,
lietuviškoms draugijoms, kad Lukošienė, V. Kirmilevičius,
nes
įvyko
permaina
vargoni

Z.
Kirmilevičienė, I. Lukošie sienio reikalų ministeriai, aSusidedanti
iš
amato. Darbą gausi vi
«PINIGAI man inteikti gvarantuojasausio 13 dieną 1918 m. Vyčiai
sados. Klausk informaci mi mano kapitalu $50.000.00.
ninko
šv.
Jurgio
parap.
Bu

nė,
S.
Pučeta,
V.
Grigas
ir
J.
Kauno,
Vilniaus,
Suvalkų
gu

bu gudrūs politikieriai, pyška
rengia vakarą. Tą dieną melją:
NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.
į Lietuvišką Brastą dalyvau vęs varg. p. A. Z, Visminas bernijų ir Mažosios Lietuvos!
diame jokių vakarų ir prakal Triuko.
J.
ŠMULKŠTIS,
Blankos, kurios išduodamos paslgražiai
atsisveikino
su
choru.
Smulkių
aukų
$5.80.
Kaip atgaivinti Lietuvą ir
ti derybose.
Abi pusi išmė
bų nerengti.
Globė Barber School
nuo kareivljos išpildomoi
liuosavimui
Išviso surinkta $15.80.
gins savo debatoriškus gabu Podraug naujam vargoninin sugrąžinti jai laisvę, apie taiką 439 — Srd Avenue,
L. Vyčių 17 kuopos pirm.
Pittsburgh, Pa. už dyką.
Pinigus priėmė pasiunti-’ mus. Šiaip tai jau pripažįsta kui p. V. A. Greičiui linkėjo ir grįžimą laisvon Lietuvon iš
Ant. Bendoraitis.
mui Tautos Fondo sekretoriui ma, jog teutonų atstovai ne kogeriausios kloties.
JUOZAS K0WALIAUSKAS
girsite
A. F. Kneižis. '
Bankierius
PIRK RAKANDUS PAS
turės vargo derybose su to
NAUJAS SUMANYMAS.
Taip-gi p. Greičius maty
PRAKALBOSE
Reikia
pažymėti,
kad
pra

111
SALĖM
STR.,
BOSTON, MASS.
kiais asmenimis, kaip kad bol damas p. Vismino prijautimą
Gruodžio 16 dieną įvyko
kurios
bus
kalbos
visai
nebuvo
rengtos
ševikai yra.
gražus ir prakilnus keletos So.
labai maloniai dėkojo p. Vis
RICHMOND’S
Gruodžio 23 d., 1917 m.
Karės frontuose nieko ypa minui už jo gerą širdį ir veli
Bostono geros širdies merginų tam tikslui, o tik išplatini
NEDĖLIOJĘ, 7 vai. vakare,
Sutaupįsi pinigų.
TEL. BACK BAY 4200
pasitarimas ir nutarė sudėti mui katalikiškos spaudos ir tingo nesideda išskiriant tik jimą.
Choristai išleizdami p.
EAGLES
HALL,
kai
Rakandai
pirmos
rūšies
ir
gavimui
naujų
narių
draugi

Šv. Kazimiero lietuvaičių vie
šiaurinę Italiją, kur smarkūs Visminą, mielai sutiko nau
Broadway St. Lawrence, Mass. nos labai žemos.
DR. F. MATULAITIS
nuolynui Chicagoje kalėdinių jai. ‘
susikirtimai eina. Francijoj ją p. Greičių.
P. Visminas
(Netoli
Bradford
St.)
Frank
B.
Richmond,
Tose
prakalbose
parduota
Ofiaoadyno*
'V.-do visokias liga*
dovanų. Tą pat vakarą sudė
ir Belgijoj mūšius pertraukė išvažiavo į Worcesterį, Mass.
1-3 P. M. 7-9 P.M.
"rakina Akiniu*.
So. Boston
374-378 Broadway,
Bus
iš
Brooklyn
’
o
Kalbėtojas.
gaa
daug
literatūros.
jo virš $20.00.
dideli pustymai ir šiaip blogas
Dainuos Šv. Cicilijos. choras
Linkėtina naujoje kolonijo
419 Boylston St . Boston, Mass.
Kas atjaučia tam prakil - Kalbėjo gerb. kun. Pr. Juš- oras. Eina ten tik smulkūs
po
vadovyste p. A. Grigorai
kaitis,
pp.
Pr.
Strakauskas
je
taip-pat
nenuilstančiai
pasi

niam darbui, lai su savo au
būrių, žvalgų susikirtimai ir
darbuoti dailės šakoje o ypač čio. Skambins piano solo p.
komis pasiskubina ir paremia “Tautos Ryto” Adm. ir A. F. artilerijos veikimai.
A. Grigoraitis. Bus daugybė
mūsų lietuvaites seseris, ku Kneižis “Darbininko” Adm.
Italų fronte apie Lolarolo prie Vyčių.
PIRMOS KLESOS
ir kitokių pamarginimų.
Pamarginimui
prakalbų
Matas.
rios su tokiu pasišventimu ir
kalną austro-vokiečiai vėl pa
Kviečiame visus!
buvo deklemacijų, kurias iš varė smarkų ofensyvą. Išsta
Broadway, So. Boston, Maso
uolumu mokina vaikučius.
ĮŽANGA
visiems
dovanai.
pildė
So.
Bostono
jaunus
pane

Mes visi žinom, kad mūsų
Kampas Dorchester StreeL
tė didžias spėkas prieš italus NEUŽMIRŠKIT KAREIVIŲ.
Dantis ištraukiami ir pripil
pinigai bus kuotinkamiausia lės D. Kiburiutė ir A. Zenevi- su atkakliausiu užsispyrimu aGeriausia vieta, kur gal:
------ o-----Geriausia dovana karei
domi visai be skausmo, su
sunaudoti, taip-gi suprantam, čiutė ir jaunas ponaitis Auta-,itakuoja italus, nežiūrint į sa viams, tai Lietuvių Darbinin
ma gauti įvairių rūšių SAL
DIDŽIAUSIAS
geriausiais prietaisais, su
kad vienuolyno užlaikymui nelis.
vo nuostolius. Iš Rymo prane kų KALENDORIUS ir laik
DAINIŲ, ŠALTAKOŠŽS (ice
Programą
vedė
draugijos
naują išra imą.
reikia nemažai kapitalo. To
šama, jog paskučiausiose ata raštis “Darbininkas.”
KONCERTAS!
-cream), SODA ir CIGARŲ
Visą
darbą
gvarantuoj ame.
dėl ir remkime tą prakilnų se pirmininkas.
kose vokiečiai atmušti.
Taipgi įvairių
Rengia
Platinime katalikiškos spau
serų darbą savo aukomis.
FRUKTŲ-VAISIŲ.
Šv. Jurgio parapijos
Geriausia vieta pirkimui pas
DR. W. T. REILLY
Mes nesigailime kitiems rei dos daugiausia pasižymėjo vie
Prielankus patarnavimas
Bažnytinis choras.
kalams, tai kiek galėdami tinis p. Lukoševičius, Publi- GIRTAM BIZIUI PEILIS PO
Tel. So. Boston 21032
n 469 Broadway,So. Boston, Mass.
K. K. ŽEMAITĮ.
KAKLU.
Dalis pelno eis Bažnyčios
duokime mūsų brangiąjai įs kos buvo apie 100.
PRIE DORCHESTER ST.
puikią krautuvę auksi
naudai.
Suv. Valst. kongresas tik ką niųAširužlaikau
Kas.
taigai — vienuolynui.
paauksuotą daiktą, kaip tai:
h Valandos
Nedalomi*
-------o-----perleido rezoliucijas, reika laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyriškų
Nauda aiški ir apie tai ne
Bus
NEDĖLIOJĘ,
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vai. ryt*
Bell
Phone,
Dickinson
3995
M.
I
į
Į
moteriški) ir šliubinių. Taip.gi daugy
PETERS BOSTONO
iki 8 vai. vakare.
laujančias pasmaugti girtą bi bę
iki 4t*L'*k*n.
reikia kalbėti.
kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt.
Gruodžio-Dec. 30, 1917 m.
J
MAJORAS.
znį
Suvienytose
Valstijose.
Kas
pas
mane
perka,
tai
vsuomet
bū

Aukas manome vienuolynui
pilnai užganėdintas. Savo tavorą Šv. Jurgio parap. Svetainėje,
Gruodžio 18 d. Bostono pi
Atstovų rūme už svaigalų na
11210 S. Broad St., Philadelphia, Pa
siųsti dar prieš Naujus Metus.
ir darbą aš visuomet gvarantuoju. So. Park Avė., Bridgeport, Ct.
liečiai išsirinko majoru And- biznio panaikinimą balsų buvo Taisau laikrodžius, didelius ir mažus
Phvsician and Surgeon (lietuvis gvdvSuskubkite!
Dr. Paul J. Jakmauh
Pirmą syk stato scenoje muI tojas ir chirurgas pabaigęs Indiano*
laikrodėlius ir jetvelry.
rew
„J,
Peters,
tas
pat,
ku

282
prieš
128.
Senate
už
pa

Ona Meškauskaitė.
I Universitetą) Gydo visokias ligas vv •
K. K. ŽEMAITIS,
(Jakimavičius)
zikališką veikalą “operetę”
Red. prierašas. Sumanymas ris garsinosi “Darbininke.” naikinimą girto biznio balsavo 677 N. Main Str.
Montello, Mass.
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
I Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 :x> piet 7-9
“ADOMAS IR JIE VA.”
So. Bostono lietuvaičių visais Jisai gavo balsų 37.924. Da
50 9 BROAEWAY Cor. G ST. SO. BOSTON
I vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 1-4popiet.
Tel 502 S. B.
atžvilgiais geras ir naudingas. bartinis majoras James M.
NAUJŲ METŲ SULAUKTUVIŲ VAKARIENĖ.
Apart to bus sulošta graži
Curley
gavo
28.850,
James
A.
Šv. Kazimiero vienuolyną tu
Rengia Lietuvos Vyčių 17 kuopa gruodžio 31 dieną ŠV. komedijėlė “Daina be galo” ir
rime visi remti.
Pašalpa ten Gallivau 19.415, Peter F. Ta- Petro parapijos svetainėje. Pradžia 7:30 vaL vakare.
daugybę naujų dainelių su
visuomet yra reikalinga. Ke- gue 1.694, James Oneal (so
dainuos. Programas susidės
‘ lėtą centų, o kad ir dolerių cijalistų kandidatas) 345.
Sf
labai
įvairus. Dainuos solo ga
Peters nesirėmė jokia parti
«
vieną syk į metus juk nesunku
Be skanių valgių ir minkštų gėrimų vakarienę dar pamar būs solistai ih pasižymėjusios
bus ir šiam prakilniam darbui ja.
deklematorkos.
gins
sekanti įvairumai:
X
Už saliūnų uždarymą bal
paaukoti. Tai-gi ir meldžia
t
Lietuviai
ir
lietuvaitės,
visi
Lietuvos Vyčių 18 kuopos choras iš Cambridge, Mass. daime visus šį lietuvaičių gražų sų buvo 30.775, prieš 54.260.
*:*
nepraleiskite progos, ateikite T
sumanymą paremti.
Aukas Reiškia didžiuma balsavo už nuis; vadovauja chorui p. Jokūbas Varaitis. t
Šv. Petro parapijos choro dainos; vadovauja p. M. Kar visi.
T
tam tikslui priima ir “Darbi saliūnus.
Prasidės 7:30 vai. vakare.
bauskas.
A
Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- Y
ninko” redakcija.
ĮŽANGA:
pirmose
sėdynėse
V lauja specialisto patarnavimo.
So.
Bostono
solistės
ir
solistai
išpildys
keletą
skambių
dai

A
NEBŪKITE BE DIEVO
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GAUBSITE J A SURASTL
nelių. Jų tarpe bus p-lės S. Motiejūnaitė ir A. Narinkevičiu- 75c., antrose 50c., paskutinėse
Papirko. Gruodžio 8, puikų
PYRAGO.
«£♦
Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
35c.;
vaikams
15c.
mūrinį namą prie Third St.,
So. Bostono lietuviai nepri tė, p. J. Varaitis ir kareivis D. Antanavičius iš Camp Devens.
Ofiso
valan
Visus širdingai kviečiame
“Socijalisčių diskusijos” — smagus ir juokingas veika
So. Boston, ponai Jonas ir Ma valo apseiti Kūčiose be aplot♦♦♦
673
Wasdos:
atsilankyti.
9 vai. ryte iki*:*
ry Dilis nuo Catherine Liau- kų. Ponas M. Karbauskas lie las iš “Žvirblio.” Išpildys gabūs lošėjai.
.
Komitetas.
P-no
Juozo
Strakausko
orkestrą
griežš
maršus
ir
būbnu
hington
st.
danskv per Lithuanian Agen tuvių vargoninkas šiemet jų
4 vai. po pie-1.
P. S. Pirmas linksmas balius
cy, A. Ivaszkevicziaus ofisą, apščiai turi. Jei jis pas jus ne svečius sveikins.
Svečių prakalbos ir toastai.
bus Šv. Jurgio parapijos cho T arti Boyls
315 Broadvay, S. Boston.
atsilankė su Dievo pyragu, tai
Vakarais, t
Vakarienėje tikimos turėti daug lietuvių kareivių, kurių ro, subatoje, gruodžio-Dec. 29, T
atsilankykite pas jį po No. 52
ton st. ant
nuo 6 vaL iki t
1917 m.parap. svetainėje. ĮPapirko. Gruodžio 14. pui G St. ir gausite aplotkų, kiek tarpe bus ir Juozas B. Šaliunas.
8 vai.
antrų
luVakaro ir vakarienės vedėjas p. J. E. Karosas.
žanga 25 c.
kius medinius namus Dorches- norėsite.
Nedėliomis
Y
Tikietai: porai $1.50, vyrams $1.00, moterims ir mergi
teryje poni Annie Jakštis nuo
♦♦♦ bų
10 vaL ryte
noms 75c.
AR TURI SAVO DIDELĮ
Carl A. Adei per Lithuanian
iki 2 po pietą
Kviečia RENGĖJAI.
PAVEIKSLĄ?
Agency, A. Ivaškevičiaus ofi
Jei dar ne, tai kogreičiansia ateik Asitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums
są, 315 Broadwav, So. Bos
ir nusitrauk pusę tuzino kablnėt ir ^fiziškų stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas
ton, Mass.
gausi vieną didelį artistiškai padary J^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
NEŽINIA, KURIE KĮLA.

Centrai Spa.

DANTISTAS

1

j Dr. Ignotas Stankus

J

■

į

i

PROGRAMAS.

J:

i

SERGANTI

*

VYRAI IR MOTERIS

v

EIKITE PAS MANE!

t
❖

*1*
*t*

X

t
t

w.s.s.

t

Klausyk ką Kalėdų diedukas
sako?

Kiekvienas nuo 21 iki 31 WAR SAVINGS STAMPS
Issued By The
metų pilietis ar ne pilietis tu
UNITED STATĖS
rės išpildyti blanką, kurią
Jis sako, kad:
GOVERNMENT.
gaus iš vietinių board’ų.
GERIAUSIA DOVANA ANT KALĖ
Daugumas lietuvių gavę to
DŲ, TAI LAIKRAŠTIS
Nuo gruodžio 3 d. š. m. Suv.
kią blanką nežino nei ką dary
“
DARBININKAS
” ir
ti, vaikščioja pas advakatus Valstijų valdžia pardavinėja
L. D. KALENDORIUS 1918 m.
ieškodami patarimo ir kartais per pačtas ir bankas Taupymo
DYKAI.
už tokius patarimus, kaip gir karės stampes. Visi jų gali
Prisiųsk $3.00 ir gausi laikraštį
pirktis. Koks išrokavimas pir
dėjome gana sūriai užmoka.
Darbininką
” 3 sykius į savaitę per
Mes patartume, kaip tik ktis! Toks, kad gerai ir sangaunate tokią blanką “Ques- f giai investysi pinigus. Už jas visus metus, o L. D. Kalendori ų 1918 m. dykai.
Atsimink, kad Jūsų draugas arba draugė gavus (ęs) to
tionaire” eiti į Municipal Buil- Į gaus kiekvienas grynais pinikią
didelę
dovaną džiaugsis per visus metuk .
ding ant Broadvray išpildy- j gaiš sausio 1, 1923. Jei dabar
Išpirk Money Orderį šiandieną ir tuojaus siųsk šiuo adrej nusipirksi už $4.12, tai gausi
SITŲ
i
po
minėtos
datos
$5,
jei
dabar
su
:
So. Bostone ir kitur susida
P.
“ S. bostone ir apielinkėje $4.00;
rė kuopelės advokatų, kurie nusipirksi už $82.40, gausi
i $100. Po Naujų Metų kas mė'
išpildo
n
I nuo vis vienu centu bus bran- ]
jėti ang-

tą paveikslą visai dovanai Kalėdoms
pas:
J. J. DRIZ4,
500 So. 2-nd St.,
Philadelphia, Pa.

ž Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
Y kas geriausia sergantiems.
♦t*
AR JUS KENČIATE.
11

Y medikališkl

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor^malio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sun
J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo,
sąnarių, ulcerio, žaizdų, kauro, užkimimo gerklės, nuo ____
Aplikacijas “Questionaires” išpll- Yn”) viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvV
dome atsakančiai ir nebrangiai su Nakonstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug
tarijušo paliudijnmn. Ofiso valandosi
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
-a* ligą, nuo kurią matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir|
Y
^tvirtumą ant visados.
LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaszkevicz
X
,
Aš gydžiau vynu ir moteris per daug metą. Vienas atstlanky*
315 Broadscay,
So. Boston, Mass.

PASILIU0SAVIMU1
NUO KARĖS.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult:
ištepk veidą tnosčia per kelis va
karus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu
baltu.
Toji mostis Išima plSmus
raudonus, juodus arba šlakus Ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dežutėe 50c. Ir $1.00. Pinigus galit
sfąst ir įtampomis.
J. RIMKUS,
p. o. Bot SS
Ho&rook. Maaa
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mane užganėdins Jus «-.
ir apie mano gabumus penttikrl
aš pasiekiu tiek gerų paįsekmią į trumpą
laiką
Aš gydau tik tikrą priežastį 1
gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. 1 3*.
Y minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
s»
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis.
«9kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be
•rmo

1 kad
Ymo.
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